


  

 عادة فيها مناطق العشبية = البيئات "املواطن " 1
 خضراء واسعة و ال جبال .     

 فيها اشجار كثيرة . عادة الغابة املطيرة = بيئة  2
 تكون حارة جدا و تمطر كثيرا.     

 ، الارض الرطبة = ال يوجد دائما مطر  في بيئات  3
 لكن يوجد دائما مياة كثيرة.     

 تكون دائما باردة و غالبا القطبية = البيئات  4
 مغطاة بالثلج.     

 تكون بجوار البحر . غالبا الساحلية = البيئات  5
 تجد صخور هناك.     

 هو أن تحطم ش ىء بصورة " تدمر " = أن  6
 سيئة جدا لدرجة أنك ال تستطيع أن تصلحه     

 تعنى مجموعة من "فصيلة = جنس " =  7
 الحيوانات أو النباتات لنفس النوع      

 مشهورة جدا فى مصر واحة = سيوة  8

 أي مكانيعنى بعيد جدا من " بعيد/نائي " =  9

 يعنى ألارض التى تكون تحت "املنخفض " =  10
 املنطقة املحيطة بها .      

 تعنى بقايا الحيوانات أو "حفريات " =  11
 النباتات التى عاشت في املاض ي.      

 تعنى موجود بأمان من أن يتم " محفوظ " =  12
 تحطيمه.        



  

taken 

 من الاسم مأخوذ = اسم الصحراء الكبرى  1
 العربي للصحراء.     

 كل عام .تقطع = الكثير من غاباتنا املطيرة  2
 بواسطة يزار )يتم زيارته ( = املنتزة الوطنى  3

 الكثيرون كل عام      
 البيض بواسطة  ) يتم وضع ( يوضع= كل عام ،  4

 السالحف على الشاطىء.     
 بواسطة  يؤكل )يتم أكله(= بعض بيض السالحف  5

 الطيور و الحيوانات.     
 أيضا تنظف )يتم تنظيفها( = املنزة و الشواطىء  6

 بواسطة متطوعين.     
 = تقرير عن الحيوانات و النباتات املعرضة  7

 (.نشرهتم ينشر ) ي لالنقراض     
 فصيلة  800= فى املائة عام ألاخيرة، أكثر من  8

 )تم فقدهم (فقدوا      
 أزيلوا )تمت = ست فصائل من الحيوانات  9

 من قائمة الخطر، من ضمنها وحيد ازالتهم(     
 القرن ألابيض و الباندا.    
 البتراء كواحدة من سميت )تمت تسمية ( = متى  10

 عجائب العالم الجديدة؟      
 تاج محل بواسطته؟بني ) تم بناء ( = من الذى  11
 املستخدم ) الذى = ماذا كان املكون غير العادى  12

 فى بناء سور الصين العظيم؟تم استخدامه (       
 أحدث ) تم إحداثه( = الكهف غير الطبيعي  13

 بواسطة البحر.       
 سميت ) تمت تسمية ( = منذ زمن بعيد،  14

 الجمال "سفن الصحراء "        
 بنيت = العام املاض ي، بيوت كثيرة جديدة  15

 بجوار النهر .  ) تم بناؤها (      
 زرعت )تمت زراعتها (= مئات الاشجار الجديدة  16

 بواسطة ألاطفال من املدارس املحلية.       
 تكونت = الناس يعتقدون أن البحيرة  17

 بواسطة بركان.) تم تكوينها (        
 بواسطة رجل سلم ) تم تسليمه ( = الخطاب  18

 البريد هذا الصباح.       
 بواسطة الفالحين {  يتم زراعتهيزرع }= القطن  19

 فى دلتا النيل.       
 أمرأة بواسطة = "أطفال محطة القطار " كتبت  20

 . 1905بريطانية تسمي إي نسبيت عام        
 كسب ) تم الفوز به ( = كاس العالم لكرة القدم  21

 2018بواسطة فرنسا فى عام        
 فى تصنع ) يتم تصنيعها ( = كمبيوترات كثيرة  22

 اليابان كل عام.       
 . 1850= بيت جدى بني ) تم بناؤه ( فى حوالى  23
 من طاد )يتم اصطيادها( تص= آالف الاسماك  24

 البحر ألابيض املتوسط كل عام .       
 أخذت = عندما كنت مريضا الشهراملاض ي ،  25
 للمستشفى فى القاهرة و لكنى بخير آلان.) تم أخذي (    

are cut 
visited 

are laid 

by 
cleaned 

is 
were lost. 

were 

was Petra named  
built 

used 

caused 
were called 

were built 
were planted 

formed 
delivered 

is grown 
by 

was won 
are made 

was built 
are caught 

was taken 



  

cut 
fuels 

renewable 
live 

يجب أن نبذل قصارى جهدنا لنحافظ على 

الاشجار النها نقطع البيئة نظيفة. ال يجب أن 

تمتص ثاني أكسيد الكربون. أيضا، ال يجب أن 

الحفرى لنتجنب تغير املناخ. الوقود نحرق 

مثل الطاقة املتجددة لهذا يجب أن نستخدم 

طاقة الشمس و طاقة الرياح. لذلك نحن 
 فى بيئة آمنة. نعيش سنكون قادرين على أن 

 هو الضرر الحادث )الذى يتم احداثه ( تلوث الهواء =  1
 للهواء بواسطة الكيماويات و املخلفات.     

 هو املكان حيث يترك الناس مكب النفايات =  2
 زبالتهم على ألارض.     

 و  بيهو مشكلة فى املحيط القطذوبان الثلج =  3
 القارة القطبية بسبب الاحتباس الحرارى.     

 = مصر عادة مشمسة لذلك انها مكان عظيم  4
 الخاليا الشمسية. الستخدام      

 هو احترار البحار )ارتفاع حرارة مياة البحر (=  5
 الش ىء الذى يمكن أن يقتل الشعاب املرجانية.   

 يحدث عندما كل "ازالة الغابات " =  6
 الاشجار في منطقة تقطع ) يتم قطعها (.      

 هو غاز احتباس حرارى من مواقع غاز امليثان =  7
 مكبات النفايات.     

 " نول "= النساجون يستخدمون آلة تسمى  8

 هو أن تأخذ سائل أو غاز " تمتص " = أن  9

 للطاقة املتجددة. = الرياح و الامواج هما نوعان رائعان 10



  

don’t pass 1  فى لم )تجتاز( تنجح = ماذا ستفعل اذا 
 امتحاناتك هذا العام؟     

 اذا لم تفهم واجبك املدرس ي؟ستفعل = ماذا  2
 أدفأ تصبح = اذا استمرت محيطاتنا فى أن  3

 ستموت بعض الشعاب املرجانية.     
 = يمكنك أن تختار أن تعيد تدوير زجاجاتك . 4
 ألاشجار ببناء الطريق فى قطع = يمكننا تجنب  5

 مكان مختلف.      
 من املحالت، يا أمي؟ألشتري = ماذا أحتاج  6
 على البيانو؟بالعزف = هل تستمتع  7
 إلى ألاردن العام أن تذهب = اسرتي قد قررت  8

 القادم.    
 = أحد ألاسباب أننا عندنا فيضانات أكثر هو  9

 من ثلج العالم يذوب. كثير بسبب أن      
 = الشعاب املرجانية ال تحب التغيرات فى  10

 تغير املناخ  لهذا السببدرجة الحرارة .         
 يمكن أن يقتلهم.        

 % من ألارض محيطات. لكن  70= أكثر من  11
 نحن نعرف عن القمر أكثر مما نعرف عن         
 محيطاتنا .        

 لهذا ة مهمة جدا للبيئة. = الغابات املطير  12
 أشجارها تمتص كثير من ثاني  السبب        
 أكسيد الكربون.        

 املالبس أن ترتدي = يجب أن تختار  13
 الصحيحة عندما تزور الاراض ي الرطبة.        

 غاباتنا ، لن نوقف تغير قطع = اذا لم نوقف  14
 املناخ.       

 مشروع إعادة أن تبدأ = مس منصور تريد  15
 تدوير فى املدرسة.       

 = الامتحان الشهر القادم ، لذلك لقد  16
 كل مساء . أن أراجع خططت       

 ستصاب = اذا تستمر فى أكل الحلوى ،  17
 بتسوس الاسنان.        

 الجو حار جدا غدا ، سنذهب يكون = اذا  18
 إلى الشاطىء.       

 ا ذهبت بصحة جيدة جدا اذستصبح =  19
 للجرى كل يوم.        

 بك تلفونيا.  سأتصل= اذا تأخر القطار ،  20
 للمدرسة غدا اذا يشعر لن يأتي = أحمد  21

 باملرض.      
 لكن / مع ذلك = البالستيك ضار للبيئة  22

 سهل ان يعاد تدويره.       
 

will you 

getting 

to recycle 
cutting 

to buy 
playing 

to go 

because 

This is because 

However 

because 

to wear 

cutting 

to start 
to revise 

will have 
is 

will get 

will phone 
won’t come 

However/Nevertheless 



  

initiatives 

الخضراء املبادرات توجد العديد من 

عبر العالم تساعد فى حماية البيئة. 

و اشجار شتالت توجد مشاريع لزراعة 

لتعطينا هواء نظيف. بعض الناس 

يشترون منتجات أكثر مصنوعة من 

 صديق للبيئةالبامبو )الخيرزان ( و هو 

و ال يسبب التلوث. بعض الناس 

يستخدمون حتى التكييف بصورة اقل 

يمكنك أن  النه يستهلك طاقة أكثر. ماذا

 البيئة؟فى حماية تفعل لتساعد 

 تنمو بطول مياة البحر الساحلية املانجروف= اشجار  1

seedlings 

sustainable 

protect 

 = هناك فيضانات أكثر فى دول كثيرة النه يوجد  2
 مستويات مياة البحرارتفاع        

 هى نباتات صغيرة العمر الشتالت =  3
 

 = هذا الكوب مصنوع من نبات طويل يسمى  4
 البامبو ) الخيرزان (      

 

 بطارية قابلة العادة = يمكنك أن تستخدم  5
 لتشحن هاتف. الشحن     

 
  ماوس كمبيوتر = يمكنك أن تستخدم  6

 لتتحرك فى شاشة الكمبيوتر       
 
  كهربية = يمكنك أن تستخدم سيارة  7

 لتسافر بين القرى.      
 
 جهاز تحكم عن بعد = يمكنك أن تستخدم  8

 لتتحكم فى تلفزيونك.)ريموت كنترول(     
 
 جهاز تكييف = يمكنك أن تستخدم  9

 لتحفظ بيتك باردا فى الصيف.     
 

 تستخدم كهرباء اللمبات )املصابيح ( = هذه  10
 أقل من الاخريات التى اعتدنا أن نمتلكها.      

 



  

didn’t use to 

 الناس أن يستخدموا لم يعتد = فى املاض ي،  1
 مصابيح انارة موفرة للطاقة.      

 فرشاة اسناة كهربية و أعتد ان املك = أنا لم 2
 لكنى الان أملك واحدة .     

 أكياس بالستيك فى اعتادت ان تستخدم = ماما  3
 السوبرماركت و لكن الان تستخدم الورق.     

 كمبيوتره ليال و لكنه لم يعتد ان يطفىء = بابا  4
 يفعل الان.     

 شكل من  استخدموا = املصريون القدماء  5
 الكتابة يسمى الهيروغلوفية.      

 لم يكن من املعتاد ان بعض الدول ،  = فى 6
 فى الصيف بكثرة كما يحدث آلان. تمطر       

 ايميالت . هميرسلوا = أجدادى لم يعتادوا ان  7
 كتبوا الخطابات.     

 فى الغردقة لكنا ذهبنا للشاطىء.عشنا = لو  8
 = كان يمكن ان نحظى بعواصف أقل لو التغير  9

 .كان توقفاملناخى      
 أشجار كثيرة جدا ، المتلكوا لم يقطعوا  = لو  10

 غابات أكبر.       
 أبناء لكنا زرنا = لو كان لدينا وقت أطول ،  11

 عمنا فى اليونان.       
 عاملة بيئية لو لم تكن  ستكون  ما كانت=  12

 تحب  الطبيعة      
 أشجار مانجروف كثيرة بطول كان هناك = لو  13

 الساحل ، لكان هناك فيضانات أقل.       
 لو كان لك وظيفة في كنت لتفعل = ماذا  14

 مدينة مختلفة؟        
 بجد ذاكر = طارق كان ليجتاز الاختبار لو  15

 أكثر .        
 فى عشت = ما املالبس التى كنت لتلبسها لو  16

 بلد بارد؟        
 باراة لو باملكان ليفوز = فريق كرة الطائرة  17

 أمتلكوا العبين أفضل.       
 عنوانها.عرفت = كنت ألكتب لنهلة لو  18
 عن توقفوا = الاطفال كانوا ليناموا أفضل لو  19

 لعب العاب الكمبيوتر هذا املساء         
 لم يكن = كنا لنزور أبناء عمنا مرات أكثر لو  20

 فى كندا .يعيشوا        
 العب كرة سلة  لكان، = لو كان حمدى أطول  21

 جيد جدا .       
 كان = كان يمكننا ان نصل للساحل أسرع لو  22

 طرق أفضل.لديهم        
 النجلترا فى اجازة لو كانت لتذهب = أسرة الما  23

 كانت رخيصة.       
 لكنا = لو استخدمنا طاقة صديقة للبيئة ،  24

 تلوث أقل. أنتجنا       
 خاليا شمسية ملنزلك لو هل كنت لتشترى =  25

 امتلكت املال الكاف؟        
 مزارع طاقة شمسية ملجتمعنا لو كنا لبني =  26

 اشترينا الارض.        
 ؟ماذا كانت = لو أردت ان تعمل مبادرة بيئية  27

use to have 
used to get 

didn’t use to turn off 
used  

didn’t use to rain 

send 
lived 

didn’t cut 
would visit  

wouldn’t be  
were 

would 

studied 
lived 

would win 
knew 

stopped 

didn’t live 
would be 

had 
would go 

would produce 
would you buy 

would build 

would it be 

stopped. 



  

walked 

العلماء قد قاموا بالكثير من الابحاث 

أول شخص على القمر يمش ي قبل ان 

، و أحد أهم العلماء كان 1969عام 

أى رواد الفضاء فاروق الباز. هو علم 

الصخور يأخذوا من القمر فى الزيارات 

التالية. بدأ فاروق دراسة الصحارى على 

الاقمار الصناعية الارض. استخدم 

املوجودة تحت الرمل و هذا الانهار ليجد 

العمل قد ساعد مصر و دول أخرى 

 يجدوا املياة. ل

 هو آلة فى الفضاء تدور حول القمر الصناعي =  1
 الارض.      

astronauts 

satellites 
rivers 

 شخص يدرس شيئا ما بعناية هو الباحث =  2

 هى مركبة فضائية ضخمة املحطة الفضائية =  3
 حيث يعيش الناس و يعملوا      

 هو شخص يسافر إلى الفضاء.رائد الفضاء =  4

هو قطعة من املعدات التلسكوب =  5
 يمكنك ان تستخدمها لترى الاشياء البعيدة

 هى قوة تجذب الاشياء أو الناس "الجاذبية" =  6
 ملركز الارض.     

 = شخص يدرس النجوم و الكواكب يسمي  7
 عالم فلك.    

 الارضتدور حول = الكثير من الاقمار الصناعية  8

 ملتلقي على الارضاشارة = القمر الصناعي يرسل  9

 = هذه الكاميرا تلتقط صورا جيدة الن بها  10
 جيدة جدا .عدسات        



  

haven’t gone 
have been swimming 

has read 

have been revising 

has been watching 

had been 
had already left 

hadn’t rained 
was 

had never heard 

painted 
hadn’t tidied 

had revised 
had read 

hadn’t tried 

hadn’t gone 
had done 

taken 
has been writting 

made 
coming 

had always used 

watched 

had studied 

hadn’t published 



  

photographer 

لقد أحببت دائما أن التقط صور. لكنى 

. لقد أردت مصورالم ارد أبدا ان اكون 

انها مصورا تلفزيونيا دائما أن أكون 

وظيفة جميلة و دائما مختلفة. اليوم 

أعمل فى استاد رياض ي. غدا سأعمل 

داخل الاستوديو . أصور مقابلة مع 

محافظ أشخاص مهمين. لم اقابل ابدا 

 . للقائهالقاهرة من قبل. أنا أتطلع 

 يبحث و يكتب مقاالت اخباريةالصحفى =  1

operator 

governor 
meeting 

 = الشخص الذي يتحكم فى كاميرا التلفزيون  2
 "  مصور تلفزيوني" هو      

 = الشخص الذي يتحدث فى برنامج اذاعي  3
 " مقدم برامج اذاعي "يسمى      

 = الشخص الذي يقرر كيف تبدوا صفحة على  4
 " مصمم صفحات انترنت "  الانترنت هو       

 هى كل أنواع الجرائد، الانترنت " الصحافة " =  5
 } غير موجودة فى  ، املجالت و التلفزيون.      
 { mediaاملنهج و ألاصح       

 = الشخص الذي وظيفته هو أن يقرأ الاخبار  6
 " قارىء أخبار "النشرة"  هو       

 = عندنا يكون فى كرة أو أنبوب فجوة ، نقول  7
 " انفجرت " انها قد      

 عندما " تحذير " = الناس غالبا يعطونك  8
 يمكن ان يكون هناك ش ىء خطير.     

 = اذ شيارة أو شخص لم يعد فى مقدرته  9
 " عالق "التحرك ، نقول انه      

 = أهم شخص فى كل منطقة في مصر هو  10
 الحاكم ) املحافظ (         



  

was 
would 

had 

was 
was 

would 
had taken 

said 
had 
she was 

was 
would 

had won 
were 

went 
wouldn’t go 

the week before 
wanted 

was 

she was 

told 
were 

that 



  

أنا جيد فى التعامل مع ألارقام ، لذلك 

أحصل على وظيفة جيدة فى سوف 

مشروع تجارى فى القاهرة. غالبا سأقض ي 

أوال. و لكنها وظيفة مهمة . كل فترة تدريب 

تحتاج أن تعرف كم املشاريع التجارية 

النقود التى لديهم! لهذا سوف أكون 

 . محاسبا

going 
internship 

businesses 
accountant 

 كيلومتر 42هو سباق جرى لحوالى املارثون =  1

 الاحترافى هو ش ىء يبين أنك املؤهل =  2

 تملك تدريب خاص لفعل وظيفة      

 = أن " تؤسس " هو أن تبدأ مشروع تجارى  3

 تبين كم املساحة بين شيئيناملسافة  =  4

 هى القدرة أن تفعل شيئا ما جيدااملهارة =  5

 هى هندما تعمل غالبا بدون فترة تدريبية =  6

 مقابل لتتعلم وظيفة       

 = الشخص الذى يصمم الروبوتات يسمى  7

 مهندس روبوتات     

 هو معدة كهربية يمكنها أن تؤدي الجهاز =  8

 وظيفة مخصصة      

 = الحل هو الطريقة لتحل مشكلة أو تجيب  9

 على سؤال       

 هى مكان مخصوص حيث حارة الدراجات =  10

 يمكن للناس أن يركبوا الدراجة فى الطرقات.     



  

be 

do 
Will people  

will be 
won’t be 

will be able to 
to charge 

will be able to 

be able to 

to produce 

will be 

will be able 
won’t be able to 

Will 

going to work 
going to  

have 
will be able to 

will be 

will be able  
will be 

won’t burn 
is going to study 



  

Ok. Go ahead./ Sure. Here you are. 

 ماجى و دينا تتناقشان عن الاحتباس الحراري 
 لو سمحتى. هل يمكننى قول ش ئ ما؟:  ماجى

 حسنا . تفضلي / بالتأكيد. تفضلي. :  دينا  

 الاحتباس الحراري؟ كيف يمكن أن نقلل من: ماجى 

 في رأيي ، يجب أن يبدأ الجميع بتغيير  أنماط سلوكهم.دينا  :  

 ماذا تعني ؟: ماجى 

 أننا يجب أن نغير روتيننا اليومي.   أعننىدينا  : 

 أى روتين يومي يجب أن نغيره؟: ماجى 

 .. ) طاقة متجددة (دينا  : يجب أن نستخدم مصادر طبيعية 

 ماذا أيضا يجب أن نفعله؟سأفعل ذلك. : ماجى 

 حسنا . هناك أشياء أخرى يمكننا أن نفعلها مثل دينا  :  

 استخدام وسائل املواصالت العامة.              

achieve 

أحب أن أخطط ألهدافي املستقبلية و 

. هذا يجعلني اشعر أحققهاأحاول أن 

أن أحقق أحاول بالتحدي. أنا دائما 

مهماتى فى الوقت املحدد. ايضا أحب 

طويلة ألامد و الخطط أن أضع بعض 

أهداف لنفس ي مثل الجامعة ، يوم 

 . أحالمىالتخرج و وظيفة 

مكبات النفايات هي الشكل القديم الدارة 

املخلفات. أى مخلفات ال يمكن اعادة 

تدويرها او اعادة استخدامها ترسل الى مكب 

النفايات. مكبات النفايات موجودة فى كل 

أنحاء العالم. بعض املواقع تستخدم 

التكديس ) وضع الزبالة فوق الارض ( و 

 البعض يمارس الكمر )ملء حفرة فى الارض(

الزبالة فى مكبات النفايات تطلق غاز 

الاحتباس الحراري يسمى امليثان و الذى 

كبيرة فى مسالة الاحتباس يشارك بنسبة 

الحراري. في مرحلة معينة ، معظمنا يتفق 

على ألاقل أو على انه يجب ان نتجنب 

نتاج الزبالة نقلال 

How can we reduce global warming? 

I mean we should change our daily routines. 

We should use natural resources.(renewable energy). 

What else should we do? 

try 
plans 
dream 



يجب أن التى نرسلها إلى املكبات. نقلل من الزبالة   

نعيش نمط حياة خالى من القمامة و هذا يعني 

ان نحاول ان نستخدم بالستيك أقل كلما أمكن. 

تقليل ( الثالثة تلعب دورا مهما فى ذلك :  Rالـ ) 

الانتاج ، اعادة الاستخدام و التدوير. هذا يعني 

تقليل ما نستخدمه كلما أمكن ، نعيد استخدام 

قدر ما نستطيع ، ارسال ما تبقى العادة التدوير ، 

و أخيرا الجزء القليل من الزبالة املتبقى يذهب 

 إلى مكب النفايات. 

They are two landfill sites ( land raising and land filling ) 

They are : Reduce , Reuse and Recycle. 

We should live a zero-waste life style by using the 3R method. 

 مكبات النفايات و تأثيرهم على البيئة.  = الفكرة الرئيسية للفقرة ألاولى هى : 1

 ألارض تحت = "الكمر" يعني وضع الزبالة  2

 العالم = مكبات النفايات يمكن ان توجد حول  3

 كم نوع من مكبات النفايات ذكر فى القطعة ؟ =  4

 = اثنان : التكديس و الكمر 

 : التقليل ، اعادة الاستخدام و اعادة التدوير . 3R?= ما هى الـ  5

 واحدة .= يجب ان نقلل مكبات النفايات لنساعد البيئة . اشرح طريقة  6

 3R= يجب ان نعيش حياة خالية من الزبالة باستخدام طريقة الـ 

 هى قدرة خاصة لفعل ش ىء ما .  " الطاقة "=  1

 السكرية املشروباتتتجنب = ليلي تحاول ان  2

 " بعيدة " = هم عاشوا فى قرية جبلية بعيدة. يمكن ان نستبدل " بعيدة " بـ  3



 

aren’t going  

Have they arrived yet? 
is cleaned 

that 
watching 

 " مظلم " المع " هى  –= حظا موفقا فى مستقبلك الباهر. عكس كلمة "باهر  4

 witness" = شاهد =  ness–" يشهد " هو الفعل و لكن اسم لشخص يمكن ان نصيغه اضافة الالحقة = " 5

 للصفة " ممكن " "   -im" = نضيف البادئة  6

 impossibleمستحيل =  لنصيغ العكس .      

 يقرأوا التقرير كامال. } سوف لن = أخش ى أنهم  1

 } جملة مضارع تام في صيغة الاستفهام {هل وصلوا حتى آلان؟ =  2

 كل يوم . } مجهول مضارع بسيط { ينظف )يتم تنظيفه ( = املكتب  3

 الصباح.  ذاك= قالت املى انها فقدت قلمها الاحمر فى مدرستنا  4

 { enjoy + v-ing} افالم املغامرات .بمشاهدة = انا استمتع  5

أنحاء العالم. أنا زرت شاطىء النيزك و جبل علبة مصر بها الكثير من البيئات الطبيعية. هذه البيئات الطبيعية ال يمكن أن ترى في أماكن أخرى فى جميع 

اهها الصيف املاض ي. شاطىء النيزك بيئة طبيعية مدهشة. أعطيه خمس نجوم. يسمى النيزك ) الشهاب ( بواسطة املحليين. بحيرة النيزك مشهورة بمي

أن يغطسوا و يسبحوا بسبب أمانها ، و مياهها النظيفة. جبل النقية. تجذب البحيرة مئات من السياح من جميع أنحاء العالم حيث يتكونون قادرين على 

 شدة. علبة و املحاط بالحقول الخضراء فقط هو واحد من أروع الاماكن فى مصر. منتزة جبل علبة الوطنى يكون فى جنوب شرق مصر . أوص ي بزيارته ب

habitats habitats 

habitat 



  

 رندا تطلب راي هبة في فستان

 ما رايك فيما ينبغي أن ألبسه في عيد ميالد دعاء؟:  رنــدا

في رأيي أي فستان سيكون جميل. أعلم أن عندك فساتين حفالت :  هبـة

  كثيرة. 

 و لكن يا هبة لقد لبستهم كلهم بالفعل.: رنــدا 

 أعلم ، و لكن دعاء و صديقاتها لم يروا ابدا كل فساتينك.  هبـة : 

 أي واحد أفضل؟أنت محقة . و لكن : رنــدا 

 أعتقد الفستان ألاخضر الذى لبستيه فى حفلة ابنة عمك هو ألافضل.  هبـة : 

 . انه جيد جدا.  هذا صحيح: رنــدا 

 ما رايك فيما ينبغي أن نشترى لها كهدية؟هبـة : 

 شخصيا، أعتقد اننا يمكن ان نشترى لها قصة ظريفة كهدية.: رنــدا 

 أنت محقة . / أتفق معك. انها تحب القراءة جدا. هبـة : 

reasons 

ملاذا الرياضة الالكترونية سباب أهناك عدة 

ستصبح أكثر شعبية من الرياضة التقليدية. 

الالعبون يمكن أن يلعبوا العاب من 

أو الالبتوب. هذا يسمح لهم أن  الكمبيوتر 

ينما أهذه الالعاب يتصلوا بـ (  )يدخلوا 

لهذا فااللعاب الالكترونية سهلة يكونوا. 

يستغرق يمكن ان . لكن الولوج )الوصول ( 

ألامر بعض الوقت لتعلم كيف تلعب هذه 

 ألالعاب. 

هيباركوس كان ربما أعظم عالم فلك فى 

) تركيا آلان ( نيقيةالتاريخ القديم. ولد فى 

 150بني مرصدا فى جزيرة رودوس فى عام 

هناك كان يقيس قبل امليالد تقريبا. 

مواضع الاشياء فى السماء. هو ايضا قسم 

 النجوم طبقا للمعانها. 

آخر الفلكيين العظام فى العصر الروماني 

كان كلوديوس البطلمي ) البطليموس ي ( 

 140الذى نشأ فى الاسكندرية فى عام 

تقريبا. كتب كتابا يسمى اليوم باسمه 

 العربي ، املاجيست ) تعنى العظيم (

But Heba. I have already worn all of ( them )my dresses. 

Which (one ) is the best? 

That’s true. It is very good. 
What do you think we should buy her as a present? 

You are right . / I agree. 

access 
accessible will 



  
الخاص ،  بطليموساملاجد ال يتناول عمل 

انه يتضمن مناقشة النجازات السابقون 

تحديدا الخاصة بهبارتكوس. اليوم ، انه 

مصدرنا الرئيس ي للمعلومات الخاصة 

بعمل هبارتكوس و الفلكيين العظام 

كان  بطليموسآلاخرين . أعظم أعمال 

 عندما تنبأ بمواقع الكواكب . 

They are : Hipparchus and Claudius Ptolemy 

Nicaea ( Turkey now ) 

His prediction of the positions of the planets and he wrote a great book . 

 ." فلكيون فى العصر الروماني" = القطعة عن  1

 كتب كتاب املاجد . بطليموس=  2

 . للمعانها= هباركوس قسم النجوم طبقا  3

 = اذكر اسم اثنين من الفلكيين ذكرا فى النص؟  4

 = هباركوس و كلوديس البطلمي .

 ) تركيا آلان (  نيقية=  = في أى دولة ولد هباركوس ؟  5

  ؟ لبطليموس= ما هو أعظم عمل  6

 و كتب كتابا عظيما.  نبؤه بمواقع الكواكب= ت

                           

 remind" = يذكر =  -re" = يمكنك أن تغير الاسم " عقل " إلى فعل باضافة البادئة  1

 presenter" = مقدم برامج =  er-"لنصيغ اسم شخص من الفعل " يقدم " نضيف الالحقة =  2

 " يمنع " والداه لن يسمحا له أن يبقى بالخارج لوقت متأخر. مضاد يسمح =  3



 

has to 
won’t be 

have been cleaning  

didn’t use to 

were invited / have been invited 

 " ميزة " خطتنا لها مميزات كثيرة. "مميزات" مشابهه للمعنى فى =  4

 لحفلته.دعاني هو اتصل بي ليطلب مني أن آتي لحفلة عيد ميالده. هو =  5

 هو ان"مشتت الذهن "  مرتبكا= أن تكون  6

تكون غير قادر على ان تفهم ش ىء ما بوضوح       

 . 

 }فعل قول مضارع فتكون الازمنة فى املضارع  { ان تؤدى واجبها املنزلي.يجب عليها = وردة قالت انها  1

 { If  1}قادرا على ان تحل املسائل. لن تكون = اذا لم تذاكر الرياضيات  2

 طوال الصباح . أنا اشعر بامللل.نت أنظف لقد ك=  3

 أحظى بنوم كثير.لم أعتد ان منذ ان رزقت بطفل رضيع ، =  4
 للحفلة. ستحضران. دعيتا ) قد تمت دعوتهما ( ملك و منار =  5

يوجد مشهورون كثيرون يعملون فى الاعالم آلان و فى املاض ي. أعتقد أن فاروق شوشة و صفية املهندس هما الاكثر 

أهمية. فاروق شوشة مقدم برامج اذاعية شهير. فى برامجه ، دائما ما كان يتحدث عن جمال اللغة العربية. كان 

. 1922صفية املهندس فى القاهرة . ولدت فى عام  يسمى حارس )حامي ( اللغة العربية . فاز بعدة جوائز. ولدت

كانت أول صوت نسائي على الراديو. قدمت برامج للمرأة و ألاطفال. ايضا قدمت الاخبار، نصائح تربوية و دراما 

 . 1982لكل أفراد الاسرة. ساعدت اشخاص كثيرون فى هذا املجال . كانت تسمى أم الاذاعيين. تقاعدت فى عام 

in 



  

 لينا سوف تشاهد فيلم مغامرات 
ــــــا  فى عطلة نهاية الاسبوع ؟ ماذا سوف تفعل:  لينــ

 سوف أذهب في نزهة. :  يامن

ــــا  ــ   / أين ستذهب؟ ! إلى اين وجهتك؟واو: لينــ

 ؟ عنكو أنت؟ / ماذا فى منتزه ألازهر . يامن : 

ــــا  ــ  أعتقد أننى ساشاهد "امللك كونج" أنت تعرف : لينــ

 إنه فيلم مغامرات.        

 .  ) فيلم جميل (حسنا! أعتقد انه ليس خيارا جيدا يامن : 

ــــا  ــ  حقا! لكنى أحب أفالم املغامرات. أي فيلم : لينــ

 ترشحه لي؟         

 .  " انه اختيار جيد الاسطوانةأعتقد "يامن : 

ــــا  ــ  " هل هو ممتع ؟ الاسطوانة": لينــ

 نعم انه ممتع جدا.  يامن : 

astronomer 

اعتقد و عالم رياضيات . فلكى كان  بطليموس

ان ألارض مركز الكون . رغم انه بدأ بهذه الفكرة 

استطاع ان يمزج  ) الخاطئة ( الغير صحيحة

ليتنبأ بين ما رآه من حركة النجوم و الرياضيات 

 بحركة الكواكب. 

WOW! Where will you heading at ?   / Where are you going? 

And you? /What about you? 

Well! I think it is not a good choice. (a fantastic film ) 

I think “The matrix “ is a good choice. 

Yes, it is very interesting. 

believed 

idea 
predict 

الاقمار الصناعية توجد فى مدار يعلونا بمئات أو 

حتى بآالف الكيلومترات. انهم جزء من حياتنا 

اليومية. يستخدم الفالحون صور القمار 

و الصناعية ليعرفوا أفضل وقت ليرووا حقولهم 

يجمعوا قمحهم. يمكنك ان تشاهد قناتك املفضلة 

بفضل  من اي دولة باشارة الاقمار الصناعية.

الفضاء أنت تشجع فؤيقك املفضل اثناء مباراة 

هو يسدد ، قوية و انت مرتاح في غرفة معيشتك. 

هو يسجل! يمكنك أن تتصل باي شخص من أي 

 مكان عبر هواتف الاقمار الصناعية بدون القلق

  .... بخصوص



الاشارة ! يمكنك ان تتصفح الانترنت مستخدما   

انترنت السرعات العالية الفضائي.يمكنك ان 

تحصل على النقود من أي مكان ، عندما تستخدم 

بطاقتك ينشأ رابط باالقمار الصناعية بين 

املشروع و البنك الخاص بك. تساعد الاقمار 

 الصناعية العلماء ايضا ليتنبأوا بالطقس. 

We use them to grow crops, communicate, entertain and running business 

Thanks to satellites , there is always a signal and the phone is available. 

We use them to grow crops, communicate, entertain and running business 

 ان تبين لنا مدى أهمية الاقمار الصناعية .= الفكرة الرئيسية للقطعة هى  1

 كل ما سبق= الاقمار الصناعية يمكن أن تساعد الناس في ..... 2

 هواتف الاقمار = عندما ال يكون هناك اشارة فى الهاتف يمكنك ان تستخدم  3

 لتتصل بشخص ما .  الصناعية     

 = لخص مميزاتها= الاقمار الصناعية جزء من حياتنا اليومية . اشرح.  4

 = نستخدمهم لنزرع املحاصيل ، نتواصل ، نستمتع و نسير ألاعمال .

 ة ان تجعل الاتصال بصديق اسهل؟ = كيف يمكن لالقمار الصناعي 5

 = بفضل الاقمار الصناعية توجد دائما اشارة و الهاتف متاح

 يعني أن يقلل مدى سرعة مرور ش ىء ما " يبطىء " =  1

 متضايق جدا. = أنا متضايق جدا منه عندما ضحك علي. أنا  2

 هى مرادف لـ " متمكن " "مؤهل " = هى تريد أن تصبح طباخة متمكنة .  3



 

 "غير شائعة"= كرة القدم رياضة مشهورة. مضاد "مشهورة" هو  4

given 
We have already started 

was visiting 

are built 

won’t go 

 = يمكننا الحصول على اسم من الفعل "يكتئب"  5

 depression" = اكتئاب =  ion–" باضافة الالحقة        

 = لكى تحصل على مقابلة عمل من كلمة "منظر "  6

 interview" = مقابلة =   -inter" نضيف البادئة       

 هدايا لطيفة لعيد ميالده. أعطى ) تم اعطاءه ( = هو  1

  was + PPجملة ماض ي بسيط فاعلها مفرد غائب مبنية للمجهول = 

 already. } جملة مضارع تام بالفعل الطبخ قد بدأنا نحن =  2

 باريس عطلة الاسبوع القادم ستزور كانت = هى قالت انها  3

 مضارع مستمر = ماض ي مستمر {} جملة ترتيبات مستقبلية غير مباشر ، } 

 {   IF 1} . للشاطىءلن نذهب = لو الدنيا مطرت ، نحن  4

 كل عام . تبني ) يتم بناؤها ( = بيوت جديدة  5

 { every year} جملة مضارع بسيط فاعلها جمع مبنية للمجهول ، 

يل.حصان يسمى الجمال ألاسود هو الشخصية الرئيسية للكتاب. فى هذا الكتاب "الجمال ألاسود " هى قصة لألطفال بواسطة آنا سوو 

. عندما كان فى سن الرابعة ، دربه الفالح جراي ليحمل الناس على ظهره و يجر العربات . الخاصةو تجاربه يخبرنا الحصان عن حياته 

لـ سكوير جوردون في منتزه بيرتويك . حيث حصل هنا على اسمه " الجمال الاسود " النه كان حصان أسود جميل عندما كبر تم بيعه 

بنجمة بيضاء على رأسه. الجمال الاسود قابل ناس كثيرة ، الطيب و الشرير. أيضا أقام صداقات جديدة . نتعلم من القصة أن نعامل 

 مثلنا . الحيوانات جيدا الن لها مشاعر 



  

 وليد يسال محمد عن أخبار السرقة 
ـــــد ـــ  ؟ هل سمعت ألاخبار اليوم:  ولـــيــ

  . ماذا حدث؟ال لم أفعل:  محمد

ـــــد ـــ  طبقا لألخبار، بعض ألاشخاص قرروا أن :  ولـــيــ

 يسرقوا الليلة املاضية.            

 إنها أخبار سيئة! ماذا فعلوا؟/ ماذا حدث؟:  محمد

ـــــد   على ما يبدو، أربعة محالت تم اقتحامهم .:  ولـــيـــــ

 ؟أين ذلك ؟ / اين حدث ذلك:  محمد

ـــــد ـــ  في شارع أحمد عرابي. :  ولـــيــ

 هل الشرطة أوقفتهم؟ ) هل قبضوا عيهم ؟ (:  محمد

ـــــد  هربوا.لسؤ الحظ ال. :  ولـــيـــــ

 أتمنى أن يجدوهم قريبا.:  محمد

ـــــد ـــ  أنا آمل ذلك ايضا. :  ولـــيــ

ة ألنها مواطن غاباتنا املطير نحمي نحتاج أن 

بيئية مهمة للحياة البرية. ألاشجار تحافظ 

بأكمله. غاز للكوكب على الهواء نظيفا 

الاحتباس الحراري امليثان يتم انتاجه 

بقار التى يتم احضارها إلى بواسطة ألا 

الغابة يكون قد تم تدمير املنطقة بعد أن 

قطع املطيرة. لذلك حان الوقت ان نوقف 

 مزارع.غاباتنا لننشأ 

No, I haven’t 

protect 

الوظائف فى مجال الاعالم تبدوا رائعة لذا 

أنت تحتاج أن تقرر أي واحدة مناسبة لك 

قبل أن تتخذ القرار. كلمة " الاعالم " ما 

زالت تستخدم على نطاق واسع لنشير إلى 

الجرائد ، املجالت ، التلفزيون ، الراديو و 

الانترنت. وسائل الاعالم تحتاج ايضا الى 

كمنتجين أو اشخاص يعملون فى الخلف 

مصممين ليجعلوا املحتوى  يبدوا افضل 

هناك وظائف مختلفة فى مجال للناس. 

الاعالم. محترفى الاعالم بصورة تقليدية 

يظلون فى مجال واحد. على سبيل املثال ، 

ربما يبدأ شخص كممثل افالم أو مشغل 

 ينتهى به الامر كمخرج افالمكاميرا و 

That’s a bad news.  
What did they steal? / What happened? 

Where was that? / Where did that happen? 

Unfortunately no, they escaped. 

I hope so. 

planet 

destroyed 
cutting 



  

لكن من املمكن ان تنتقل بين مجاالت الاعالم في 

مناصب متشابهة ، و العديد من خبراء الاعالم 

يفعلون ذلك بصورة جيدة. على سبيل املثال ، 

صحفى فى جريدة ربما ينغير مجاله الى كتابة الكتب 

، ثم يكتب و يستضيف برامج تلفزيونية. الوظائف 

صور ، فى الاعالم تتضمن الصحفى ، املعد ، امل

قارىء النشرة الاخبارية املصمم و املقدم . يبدأ 

الانترنت ان يحل محل وسائل الاعالم املكتوبة 

التقليدية و لكن كثير من الاصدارات تقوم بعمل 

تطوير لها و تتوسع فى الحياة الرقمية ) على 

 الانترنت ( . 

It refers to newspapers, magazines, television, radio and the internet. 

 الوظائف فى مجال الاعالم .= القطعة عن  1

 التقليدية.  الجرائد= يبدأ الانترنت فى حل محل  2

  املعدون.= يوجد العديد من الوظائف ال تظهر فى العالم مثل  3

 = عالم تشير كلمة " الاعالم " ؟  4

 = تشير إلى الجرائد ، املجالت ، التلفزيون ، الراديو و الانترنت.

 = اذكر بعض اسماء الوظائف فى الاعالم؟ 5

 = تتضمن الصحفى ، املعد ، املصور ، قارىء النشرة الاخبارية 

 املصمم و املقدم.  
  طبوعة ستختفي مع الوقت.= هل تعتقد أن وسائل الالعالم التقليدية امل 6

They include: a journalist, an editor, a photographer, newsreader, designer and a presenter. 

Yes, I think so . Because life is becoming faster and people like to listen or read the news 
online. 

 = هل جدتك ما زالت على قيد الحياة؟ عكس  1

 " ميتة ""على قيد الحياة " هى     

 = هل نفعل ما يكفي لنحمى البيئة؟ معنى "  2

 " هو نحافظ على " نحمى      

 = "التعليم " هو اسم و لكن الصفة تكون باضافة  3

 educational" = تعليمي =  al-" الالحقة       

 ـه" نقلل "  = يجب ان نساعد فى تقليل التلوث. يجب أن 4



 

 هى القوة التى تجذب ألاشياء و الناس ملركز ألارض. = "الجاذبية "  5

have you known   /  have you been knowing 

 }مضارع تام استفهام{مستر سعيد؟ قد كنت تعرف كم من الوقت =  1

 }ماض ي تام منقول{هناك لوقت طويل. قد كان يعيش ه = هو قال ان 2

 بواسطة ابي عندما خرجت أمي. طهى ) تم طهيه ( = غداؤنا  3

 تربط جملتين بزمنين متكافئين {  when} ماض ي بسيط مجهول ألن     

 ستأتي. } تنبؤ بدون دليل {أ: هى متأخرة.  ب : ال تقلق. =  4

 بسملة ، هل يمكنك ان تخبرها ان تتصل بي؟ ترى = عندما  5

  { الاولى  Ifأو حالة   when} اما طبقا لقاعدة الازمنة املتكافئة مع   

had lived 

was cooked 

will come 

see 

 يمكن ان تعني أن تفعل الش ىء مرة أخري.  "  -re" = البادئة  6

يزك و جبل علبة مصر بها الكثير من البيئات الطبيعية. هذه البيئات الطبيعية ال يمكن أن ترى في أماكن أخرى فى جميع أنحاء العالم. أنا زرت شاطىء الن

شهورة بمياهها الصيف املاض ي. شاطىء النيزك بيئة طبيعية مدهشة. أعطيه خمس نجوم. يسمى النيزك ) الشهاب ( بواسطة املحليين. بحيرة النيزك م

ظيفة. جبل النقية. تجذب البحيرة مئات من السياح من جميع أنحاء العالم حيث يتكونون قادرين على أن يغطسوا و يسبحوا بسبب أمانها ، و مياهها الن

 ر . أوص ي بزيارته بشدة. علبة و املحاط بالحقول الخضراء فقط هو واحد من أروع الاماكن فى مصر. منتزة جبل علبة الوطنى يكون فى جنوب شرق مص

habitats habitats 

habitat 



  

 شاهد يصف لص ملراسل صحفي
 ؟ يمكننى أن أسالك بعض ألاسئلة عن اللصهل :  املراسل

    مشكلة . تفضل.ال :  الشاهد

 ماذا كان يرتدي؟ / هل يمكنك أن تصفه؟ :  املراسل

 أحمر و قبعة سوداءكان يرتدى قميص :  الشاهد

  هل رايت وجهه؟:  املراسل

 ال لم أفعل. كان يرتدى قبعة سوداء تغطي وجهه.:  الشاهد

 هل أخبرت البوليس؟:  املراسل

 نعم أخبرتهم.:  الشاهد

 شكرا لك جزيال ملشاركتك هذه املعلومات معنا .:  املراسل

 مرحبا بك. / ال عليك / حسنا . :  الشاهد

من اشجار فصيلة أقل من مائة 

املانغروف موجودة فى العالم من 

بينها فقط اثنان موجودتان في 

الناس و تحمى مصر. املانغروف 

الطقس من تأثيرات التغير املناخي. 

عامليا، حماية الغابات يمكن ان 

للتغير املناخي  الحل % من 30يمثل 

و تمتص بفضل مقدرتها على ان 

 تخزن ثاني أكسيد الكربون 

No problem / Go ahead / Here you are 

تظل صناعة السياحة أحد املصادر 

الرئيسية للدخل القومي ألي دولة 

سياحية مثل مصر و بالتالي تحاول 

الحكومة املصرية دائما أن تطورها. 

ما يجعل مصر أفضل وجههة سياحية 

معروفة فى الشرق ألاوسط هو تاريخها 

سنة بمقتنيات  5000الرائع ألكثر من 

الف و آوانى حرفية و آثار. الكثير من الا

من السياح من كل أنحاء العالم 

يستمتعون بجوالتهم بمصر كل عام. 

ليس فقط مواقع الاثار املصرية و لكن 

مناخ مصر املثالي طوال العام و 

 موقعها الجغرافي فى وسط املنطقة 

species 

What was he wearing?/Can you describe him?  

Did you see his face? 

Yes, I ( did ) told them . 

You’re welcome. / Never mind / That’s OK. 

protect 

solution 

absorb 



  

احية على جعلوا مصر أول الوجهات السي

قائمة خطط معظم املسافرين و املغامرين. 

ميزة أخرى هى أن مصر بها العديد من 

أنواع السياحة التى تلبي كل حاجات محبي 

السفر. هناك الكثير من ألانواع مثل 

السياحة الثقافية ، السياحة الدينية ، 

، السياحة العالجية ،  الترفيهيةسياحة ال

سياحة الصحراء ، السياحة البيئية و 

سياحة الانشطة البحرية و الغطس . اشهر 

نوع هو السياحة الثقافية او كما تسمى 

السياحة التاريخية التى تتعلق بزيارة 

 املواقع الاثرية القديمة. 

The government is interested in developing tourism industry. 

 السياحة في مصر . = الفكرة الرئيسية للقطعة هى  1

 من السياحة مختلفة = يحب السياح مصر الن بها أنواع  2

 التاريخية = السياحة الثقافية متعلقة باملواقع  3

 = بماذا تهتم الحكومة املصرية ؟  4

 السياحة .= الحكومة معتمة بتطوير صناعة 

 = ما الذى يجعل مصر أعلى الوجهات املوجودة على قائمة  5

  ؟خطط معظم املسافرين      

 = مواقعها الاثرية ، مناخها املثالي و موقعها الجغرافي .

 = لخص أنواع السياحة فى مصر ؟  6

 = السياحة الثقافية ، السياحة الدينية ، السياحة الترفيهية ، 

 السياحة العالجية ، سياحة الصحراء ، السياحة البيئية    

 و سياحة الانشطة البحرية و الغطس   

 =  " النول " هو آلة تستخدم للنسج.  1

It’s monumental sites, perfect climate and geographical location. 

 البيئة.تدمر = املصانع تلوث الهواء بالدخان ألاسود. هذا يعني أن املصانع  2

 = الاسم من " يجهز " يصاغ باضافة الالحقة  3

       "–ment  = معدات = "equipment 



 

be 
 { If 2} هناك حوادث أقل. لكان لو قاد الناس بحرص أكثر =  1

 ؟هل كنت تطبخين= ماهذه الرائحة الذكية؟  2

 } سؤال فى زمن مضارع تام مستمر  {      

 } كالم منقول {للمدرسة بالدراجة . ذهبت = سمر أخبرتني أنها  3

 {مستقبل بسيط  سؤال فى زمن}غدا ؟ = ماذا سيكون الطقس  4

 واسطة نهلة منذ أسبوعين.بكتبت ) تمت كتابتها ( = القصة  5

 { ago  ،was + PP:   فاعلها مفرد غائب ماض ي بسيط ها} جملة مجهول زمن   

 = كلمة "مكان" يمكن ان تكون فعل باضافة البادئة 4

     "re-  "" /dis  = "  = يستبدلreplace = displace  

 " يربط " بكمبيوترك؟ مرادف "يشبك " =هل يمكننى أن أشبك طابعتي =  5

 " يستمر "= أنا أحاول أن أقلع عن التدخين. مضاد يقلع  6

have  you been 

went
be 

will the weather be 

was written 

يمكن أن ترى في أماكن أخرى فى جميع أنحاء العالم. أنا زرت شاطىء النيزك و جبل علبة  الطبيعية ال  العجائبالطبيعية. هذه  العجائبمصر بها الكثير من 

طبيعية مدهشة. أعطيه خمس نجوم. يسمى النيزك ) الشهاب ( بواسطة املحليين. بحيرة النيزك مشهورة بمياهها  عجيبةالصيف املاض ي. شاطىء النيزك 

أنحاء العالم حيث يتكونون قادرين على أن يغطسوا و يسبحوا بسبب أمانها ، و مياهها النظيفة. جبل النقية. تجذب البحيرة مئات من السياح من جميع 

 شدة. علبة و املحاط بالحقول الخضراء فقط هو واحد من أروع الاماكن فى مصر. منتزة جبل علبة الوطنى يكون فى جنوب شرق مصر . أوص ي بزيارته ب



   

 على و كرم يتحدثان عن املستقبل
 هاى كرم . كيف حالك؟ : على

 ماذا عنك ؟أنا بخير. شكرا. :  كرم

 أنا بخير أيضا. لقد اردت دائما أن أعرف :  على

 كيف سيكون املستقبل.         

 حياتك ستكون ماذا تعتقد  و أنا ايضا.:  كرم

 فى املستقبل؟ ما هى أهدافك املستقبلية؟        

 آمل أن أنهى جامعتي ثم ساسافر للخارج و  : على 

 ابدأ مشروعي الخاص.          

 التكنولوجيا ستكون فى املستقبل؟ماذا تعتقد  : كرم

 أعتقد أن التكنولوجيا سوف تتغير بسرعة و :  على

 البشر لن يستخدموها بطريقة جيدة.         

   أى تكنولوجيا تعتقد أننا سنستخدم في املستقبل؟:  كرم

أعتقد ان السيارات ستكون ذاتية القيادة و أننا :  على

سنتمكن من استخدام الواقع الافتراض ي  لنكتشف ألاشياء. 

 . شركات كثيرة تعمل على تطوير هذا حقيقى:  كرم

 هاتان التقنيتان آلان. السيارات ذاتية القيادة           

 و الواقع الافتراض ي.            

 
أفضل للبيئة. نمط حياة يجب أن يكون لدينا 

مكان الكوكب معا ، يمكننا أن نجعل هذا 

كون بأن يس الطريق ألافضلأفضل ألطفالنا. 

املياة ، قيادة أقل و املش ى أكثر ،  بتوفير نبدأ 

معاد استخدام طاقة أقل ، شراء منتجات 

، ، أكل خضروات مزروعة محليا تدويرها 

أشجار أكثر و زراعة انتاج مخلفات اقل، 

 اشياء كثيرة أخرى. 

التعلم عبر الانترنت هو خيار آخر للطريقة 

التقليدية للدراسة. الدراسة عبر الانترنت 

تتطور من وقت آلخر و أصبحت الان سهلة 

يمكن للطالب بسهولة تنزيل الوصول للجميع. 

التطبيقات و حضور الفصول الدراسية على 

الانترنت.، لكن التعلم فى الفصول الواقعية 

مهم مثل السابق. الان جامعات و مدارس 

كثيرة تتجه نحو التعلم عبر الانترنت . هم 

يشاركون وسائلهم التعليميةو موادهم 

الدراسية على الانترنت . جامعات كثيرة تقدم 

وادها الدراسية على الانترنت باملجان و م

 .   رسومبعضهم يفرض 

I’m fine. Thanks 

lifestyle 

What do you think your life will be like in the future? 
                                               What are your goals? 

What do you think technology will be like in the future? 

I think cars will be driverless and we will be able to use  
                               virtual reality to discover things. 

That’s true 

planet 

recycled 
planting 



   
بالنسبة للناس الذن يعملون و يريدون ان 

يكملوا دراستهم من البيت يمكن ان يكون 

الخيار الافضل لهم. بعض الناس يشتكى من 

انهم مرتاحين أكثر مع التعلم بدون الانترنت. 

كل طريقة لها بعض املمميزات و العيوب . 

لكل شخص توفر بواسطة التكنولوجيا 

التعلم عبر الانترنت لكن بعض الناس  سهولة

مازالو ضد هذه الطريقة. أحد الاختالفات 

الرئيسية بين التعلم عبر الانترنت و التعلم 

الواقعي هو الانتباه. فى الدراسة عبر الانترنت 

من الصعب ان تفرض رقابة على كل طالب 

بينما فى الدراسة الواقعية من السهل ان 

 للطالب.  تنتبه

On line learning can be the best way for the people who are working 

 = أفضل عنوان لهذه القطعة هو  1

 "الدراسة عبر الانترنت "      

 = بفضل التكنولوجيا ، التعلم عبر الانترنت  2

 من قبل. اسهل أصبح     

 = الكلمة التى تحتها خط " رسوم " تعني  3

 دفع مبلغ من املال    

 = ما هى أفضل طرق التعلم بالنسبة للناس  4

 الذين يعملون ؟      

 = التعلم عبر الانترنت هو أفضل طريقة.

 نوعين التعلم ؟= ما هو الفرق الرئيس ي بين  5

 = الانتباه هو الفرق الرئيس ي    

 = أى نوع من التعلم تفضل و ملاذا؟  6

 = شخصيا خليط منهما سيكون رائع لنستفيد 

 .Attention is the main ( major ) difference between them من مميزات الاثنين.   

Personally, a mix of the two ways can be wonderful  
to have the advantages of the two. 

 "يؤثر "= الطقس الس ىء يؤثر على حياتنا. مرادف " يؤثر " هو   3

 = البيئة هو اسم ، لكن الصفة تكون باضافة  2

 environmental" = بيئي =   al–" الالحقة       

 كلمة " مستدير " يمكن ان تكون فعل باضافة =  1

 surround" = يحيط =  -sur" البادئة        



 

 واجبي املنزلى قرأت كتابي املفضل . ان قد انهيت بمجرد =  1

 { As soon as" + ماض ي تام + read} ماض ي بسيط "

 من عمل واجبه املدرس ي عندما يكون لن يتمكن = على سوف  2

 } طبقا لقاعدة تكافؤ ألازمنة { مكتبه فى مثل هذه الفوض ى.     

 + مضارع بسيط / مستقبل بسيط {  when}  مضارع بسيط + 

 عندما وصلت الى املحطة .كان قد وصل للتو = القطار  3

 + ماض ي تام { } طبقا لقاعدة تكافؤ ألازمنة {  when}  ماض ي بسيط + 

 {  avoid + v-ing}  فى املطر .املش ى = هى تتجنب  4

 { was + PP}العام املاض ي. بني ) تم بناؤه ( = بيت جديد  5

 } جملة ماض ي بسيط فاعلها مفرد غائب مبنية للمجهول{ 

 ، هو تقاعد من املتحف. عكس تقاعد  2020= فى عام  4

 " استمر فى العمل " هو      

had finished 

won’t ( isn’t )be able 

had just left 

walking 
was bought 

 تمر فوق هذه املنطقة. الطائرات املسيرة = رايت بعض  5

 كانت تطير بدون طيار .      

 هو املنظر الذي يبين منطقة من ألارضاملنظر الطبيعي =  6

ألامانة هى الصفة الرئيسية في مهنة الصحفي. مهنة الصحفي 

ليست سهلة. انها تحتاج عمل شاق طوال اليوم. هذا احيانا 

يتطلب عدم النوم. مقابلة أشخاص مختلفين و معرفة ما 

يدور فى العالم هو جزء رئيس ي من املهنة. تتضمن املهنة قضاء 

ى الهاتف وقت طويل على الانترنت و التحدث الى الناس عل

ايضا. لسؤ الحظ، يوجد بعض الصحفيين يقدمون أخبارا 

زائفة و يكتبون عن اشياء غير حقيقية ليجذبوا قراء أكثر و 

يكسبوا نقودا أكثر. هذه اساءة استخدام ملهنة الصحفي. أود 

 أن أقول أن الامانة هى اهم سمة تميز أى مهنة. 



  

 اعاصم يتحدث مع حاتم عن وظيفتا أحالمهم

 ؟أهال حاتم. هل يمكننى أن أسالك بعض ألاسئلة  : عاصم

ـــم ــــاتــ  هاى عاصم. نعم يمكنك / تفضل:  حـ

 ماذا تريد أن تعرف؟            

 ة أحالمك ؟ما هى وظيف : عاصم

ـــم ــــاتــ  وظيفة أحالمى هو أن أكون مهندس روبوتات.:  حـ

 ملاذا تود أن تكون مهندس روبوتات؟ : عاصم

 ألننى أريد أن اصمم روبوتات جديدة لتستخدم فى :  حـــــاتـــــم

 أماكن مختلفة. ماذا عنك ؟             

 أريد أن أكون طبيب. وظيفة أحالمى أن أكون .. : عاصم

ـــم ــــاتــ  ملاذا تود أن تكون طبيب؟:  حـ

 ألنني أريد أن اساعد املرض ى.  : عاصم

ـــم ــــاتــ  نحن الاثنين ان نحقق أهدافنا.أتمنى لنا :  حـ

املالبس. لنسج النول هو جهاز يستخدم 

الغرض الاساس ي من أي نول هو الامساك 

النول يمكن شكل و جعلها نسيج. بالخيوط 

ان يتنوع و لكن الوظيفة الاساسية هى نفسها. 

لكى تختار نول جيد ستحتاج نول على الاقل 

قليال من النسيج الذي تريد أن أعرض 

 تنسجه. 

إعادة التدوير يعني تحويل املخلفات الي بعض 

النها الطريقة  هامة جدااملواد املفيدة. انها 

الوحيدة التى يمكنها ان تقلل التلوث. لكى نحظى 

بمستقبل أفضل ، من املهم جدا أن نفهم تأثير 

إعادة التدوير على البيئة. انها احتياج الساعة ألن 

التلوث فى أعلى معدالته و من املهم جدا أن 

املواد التى يمكن نتحكم فيه فى اقرب ما يمكن. 

قابلة العادة الواد املب ان يعاد تدويرها تعرف

التدوير. مخلفات الصناعة تهيمن على الجزء 

ألاكبر من مخلفات الكرة الارضية . لذلك، 

يجب ان تخطط لتقليلها، و أفضل  املصانع

طريقة لفعل ذلك هى بواسطة استخدام املواد 

 التى يمكن ان يتم اعادة تدويرها.

weave 

Hi! Assem. Yes you can. /Here you are/ What do you want to know? 

What is your dream job? 

Why would you like to be a robotic engineer? 

I want to be a doctor./My dream job is to be a doctor. 

Because I want to help sick people. 

threads shape 

wider 



  
كل دولة يجب ان تخلق وعى مناسب بين 

الناس و املصانع. حكومات دول عديدة بدأت 

ذلك بالفعل ، ألاسرع و ألافضل . هم أيضا 

يأخذون مبادرات لكى يعيدوا تدوير كمية 

 ضخمة من املخلفات . 

Recycling is important to reduce pollution. Waste materials can be recyclable. People and governments should cooperate in this task 

 .أهمية اعادة التدوير التدوير و تأثيره /الرئيسية للقطعة هى = الفكرة  1

 . أفضل= كنتيجة العادة التدوير سيكون لدينا مستقبل  2

 لتعيد تدوير كمية كبيرة من املخلفات.مبادرات = الحكومات ايضا تتخذ  3

 = لخص النص فى ثالث جمل :  4

 = اعادة التدوير مهمة لتقليل التلوث . املخلفات يمكن ان تكون قابلة 

 للتدوير . الناس و الحومات يجب ان يتعاونوا فى هذه املهمة.   

 ماذا يجب على الحكومات ان تفعل بخصوص اعادة التدوير.=  5

 = يجب ان يخلقوا الوعي و يأخذوا مبادرات العادة التدوير.

 للشباب ان يساعدوا فى تقليل التلوث؟ = فى رايك كيف يمكن 6
 دة التدويرا= يمكن ان يعلموا الناس و يخلقوا الوعي بينهم بخصوص أهمية اع

They should creat awareness and take initiative to recycling. 

They can educate people and creat awareness between them about the importance of recycling. 

 = "التدريب " عندما تعمل غالبا بدون أجر ، لتتعلم وظيفة 1

 عظيم = الذهاب للجامعة كان أعظم انجازاتي . أنا فعلت ش ىء  2

 مرادف غريبة هى  = ما هذه الضوضاء الغريبة؟ 3
 " غير معتادة "     

 = النباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون. عكس 4

 " يسرب "" تمتص " هى      



 

 {  IF 2} حول العالم . لكنت سافرت = لو امتلكت مال كثير  1

 .} مجهول مضارع بسيط {كل اسبوعتغسل ) يتم غسلها ( = السيارات  2

 } ماض ى بسيط غير مباشر {مريض. كان = هو قال انه  3

 تام { مضارع} .  أكلت للتولقد كنت = لم أكن جوعانا .  4

 {  be+going + to + v} عشاء جميل الليلة . تعد = سالى سوف  5

would travel 

 = لنحصل على الصفة من الفعل " يخيف " نضيف  5

 frightened" = خائف =  ed-" الالحقة    

 لنغير معنى الفعل " يثبت = يبرهن " نضيف =  6

 improve" = يطور = ينمى =   -im"  البادئة     

washed 

was 
I has just eaten 

to make 

فى املستقبل سيكون هناك بعض اشكال التكنولوجيا. هذه الاشكال ستؤثر على مستقبلنا. إحداها هى السيارات ذاتية القيادة. 

ستساعدنا السيارات ذاتية القيادة ألن نسافر ألي مكان بدون أن نلمس وسائل التحكم )فى السيارة ( . ستكون معتمدة على 

لنستخدم هذه السيارات. رغم ان  2030بعض الخبراء أن سيكون علينا أن ننتظر حتى عام  الكهرباء. ستكون أفضل للبيئة. يعتقد

للسيارات ذاتية القيادة الكثير من املميزات فلها بعض املشاكل. تحتاج الى اختبار كثير لتكون آمنة لالستخدام. سيكون علينا ان 

 ن نغير اشارات الطرق حتى يقدر الكمبيوتر ان يقرأها جيدا. نضع قوانين جديدة . سيكون علينا ان نجعل طرقنا افضل. نحتاج ا



  

 فيروز سوف تلقى حديثا فى املدرسة غدا عن الطاقة املتجددة

 ؟ هل أنت متاحة آلان ) هل عندك وقت فراغ آلان ( : فيروز 

 يمكنني مساعدتك؟كيف ، بالطبعنعم :  كريمة

 أريد أن آخذ رأيك بخصوص ش ىء ما.  :فيروز 

 ما هو؟: كريمة 

 أنا سوف ألقى حديثا فى املدرسة غدا. :فيروز 

 عن ماذا سوف تتحدثين ؟: كريمة 

 سوف أتكلم عن الطاقة املتجددة.أنا  :فيروز 

 : بماذا تودين أن تبدأي ؟كريمة 

 أود أن ابدأ بقول ان الطاقة املتجددة صديقة للبيئة جدا.  :فيروز 

 ما هو رايك فى ذلك؟           

          أعتقد انه سيكون جيدا.: كريمة 

مغطاة الغابة هى منطقة واسعة 

بالنباتات. تغطى الغابات ثلث كوكبنا . 

معظم أنواع النباتات و الحيوانات 

كموطن بيئي. املختلفة لها غابتها 

للغابات يكون درجة الحرارة متوسط 

درجة سليزيوس. هذه  34إلي  20من 

تتلقى أمطار كثيفة على مدار املناطق 

 العام. 

العبة الاسكواش املصرية نور الشربيني 

أصبح أول أمرأة تفوز بمسابقة ألابطال 

و هى لم تبلغ  –ثالث مرات 

الالعبة املصرية ليست غريبة الثالثين.

 2009عن صنع التاريخ فى اللعبة. في عام 

أصبحت أصغر بطلة عاملية فى تاريخ 

الرياضة عندما فازت بلقب السيدات فى 

بطولة العالم لالسكواش  للصغار و هى 

اصبحت  2015في عام فى عمر التاسعة . 

اصغر سيدة تفوز ببطولة العالم 

ليزيا و بعد للسيدات و التى عقدت في ما

سنة استعادت لقبها بهزيمة منافستها 

الحالية "الوليلي" فى بطولة العالم 

  للسيدات التى عقدت فى الجونة في مصر. 

Yes , of course  

is covered 

I’m going to give a speech at school tomorrow. 

I’m going to talk about renewable energy. 
What would you like to begin with? 

What do you think about that? 

habitat temperature 

regions 



  
فى  1955نور الشربيني ولدت فى أول نوفمبر عام 

الاسكندرية . بدأت لعب الاسكواش عندما كانت فى 

السادسة . انها بطلة العالم خمس مرات . تعرف 

 بانها أفضل العبة اسكواش في العالم. 

 انجازات نور الشربيني .= القطعة عن  1

 من عمرها عندما أصبحت أصغر إمرأة تفوز ببطولة العالم العشرين = نور كانت فى  2

 20=  1995 – 2015= للسيدات فى ماليزيا .       

 مرات .  ثالث= فازت نور ببطولة العالم  3

 خص انجازات نور الشربيني ؟= ل 4

 مرات . ب : أصغر بطلة فى العالم  ثالث= أ: بطلة العالم 
 فازت بلقب السيدات فى بطولة العالم للشباب فى ماليزيا. = كم كان عمر نور الشربيني عندما 5

She is A= a three time world champion. B= the youngest world champion in history. 

 يمكن أن تغير معنى الفعل " يأتي "  " -be" = البادئة  1

 become=  يصبح =       

She was nine years old. 

Yes, she is the best squash player. 

 = لنحصل على الاسم لشخص من " مزرعة " نضيف  2

 farmer" = مزارع =   er"  الالحقة       

 " رهيبة "  قرأت قصة مذهلة. مضاد " مذهلة " هى=  3

 هو لم يستطع ان يتحكم فى مشاعره. =  4

 " يسيطر " " يتحكم " مشابه للمعني لـ   



 

 تحسنت . أكون قد = لم اذهب إلى املدرسة حتى  1

 + ماض ي بسيط منفي {   until} ماض ي تام +    

 لغير مباشر{بعده مفعول } فعل قول أنه كان يجب أن أعمل بجد . أخبرني = والدى  2

 { IF2} الجو بارد جدا ، كان يمكننا أن نذهب للتمشية . لم يكن = لو  3

 {  plan+inf} البتوب جديد قريبا.  أن أشترى = أنا أخطط  4

 {  will be able to} العلماء أن يجدوا حلول للكوارث الكثيرة؟سيقدر = هل  5

had got 

 صحيحة= ال يوجد أخطاء فى هذه الاجابات. كلها  5

told 
wasn’t 

to buy 
be able to 

 مايحدث عندما تقطع كل الاشجار فى منطقة  ازالة الغابات=  6

لخدمة الرئيسية و التى ستجعل املدينة خدمات املدن ستزداد. الانترنت سيكون ا،  2050كيف ستكون املدن فى املستقبل؟ بحلول عام 

 ذكية. املدن ستكون أكثر خضرة و طرقها بها حارات للدراجات و أماكن للمش ي تزامنا مع تلوث أقل. املباني ستنتج طاقتها الخاصة من مصادر 

رياح. املدن ستحوى بيوت لكل متجددة و ستتطور تصميماتها. ستحصل املباني ايضا على طاقتها من خالل الخاليا الشمسية و توربينات ال

الناس ، و لكن ايضا سيكون بها منتزهات ضخمة. الاشجار و النباتات الاخرى ستعطينا هواءا نظيفا  و تكون بيت للحيوانات و الطيور. 

 الناس سيزرعون طعامهم الخاص فى الحدائق و الاسطح. 



  

 نيرة و نادر يناقشان مشكلة بيئية

 ؟ هاى نادر. ملاذا يبدوا عليك القلق : نيــرة

 بشأن التلوث.)أقرأ بحث ( هاى نيرة. أنا قلق :  نادر

 أوه! التلوث فظيع. : نيــرة

 انه خطر على الارض و علينا معا.هذا صحيح. :  نادر

 ؟ ما هو تأثيره الضار ما مدى خطورته؟ /  : نيــرة

 انه يسبب الكثير من املشكالت للبيئة.:  نادر

 بالتأكيد! إضافة الى انه يسبب التغير املناخي. : نيــرة

 فعله؟ماذا تعتقدين ما يجب علينا :  نادر

 أعتقد أننا يجب أن نبدأ مبادرات لتشجيع  : نيــرة

 الناس أن يساعدوا فى تقليل التلوث.        

 انها فكرة جيدة / لنفعل ذلك.:  نادر

 

منتزة راس محمد الوطني هو واحد من أكثر 

في مصر و يقع فى جنوب  جاذبيةاملناطق 

سيناء. يمكنك أن تزوره و أنت فى طريقك 

من شرم مسافة لشرم الشيخ النه على 

فصائل كم. يتضمن  12الشيخ تقدر بـ

مختلفة من ألاسماك امللونة ، سالحف 

البحر ، شعاب مرجانية جميلة و كهوف 

 منع الصيد به.تم تحديد تحت املاء. 

املركبة الفضائية كولومبيا تمت تسميتها على 

اسم أول سفينة أمريكية تدور حول ألارض. 

املركبة الفضائية كولومبيا كانت أول مركبة 

تصل الفضاء عندما تم اطالقها من قبل ناسا 

. املهمة كانت لفريق من 1981ابريل عام  12فى 

شخصين: جون يونج و بوب كريبون. كان الهدف 

كولومبيا تعمل جيدا فى الفضاء.  هو التأكد أن

عادت كولومبيا من أول مهمة لها ساملة و جرت 

و  1981عدة رحالت طيران تجريبية بين عام 

1982 . 

attractive 

Hi, Naira. I’m worried ( reading a research ) about Pollution. 

That’s right 
How dangerous is  it? / What is its bad effect ? 

What do you think we should do?/ What should we do? 

That’s a good idea. / Let’s do that. 

distance 

species 

was set 



حملت كولومبيا الكثير من رواد الفضاء إلي   

الفضاء أثناء العقدين التاليين. آخر مهمة 

ملركبة الفضاء كولومبيا انتهت بكارثة. املركبة 

و طاقم عمل من سبعة اشخاص فقدوا فوق 

تكساس عندما احترقت كولومبيا اثناء 

. فقدان  2003العودة فى أول فبراير عام 

ى اختبارات امان كولومبيا شجع ناسا أن تجر 

 اثناء الدوران لكل املهام املستقبلية.   

 مهام مركبة الفضاء كولومبيا.= القطعة عن  1

  20الـ = كولومبيا حملت رواد فضاء إلي الفضاء لقرابة  2

 سنة { 20سنة . } في النص ذكرت كلمة عقدين يعني      

 شخصين= أول رحلة إلي الفضاء مع كولومبيا كان معها  3

 = ماذا كان هدف اطالق مركبة الفضاء كولومبيا ألول  4

 مرة ؟      

 هدف هو التأكد أن كولومبيا تعمل جيدا فى الفضاء.كان ال=  

 هل تعتقد أن مركبة الفضاء كولومبيا نجحت فى مهمتها =  5

 ألاولى؟ كيف تعرف؟     

 = ألنها عادت ساملة و جرت عدة رحالت طيران تجريبية بعد 

 ذلك.    

 .It was to make sure that Columbia worked well in space ؟ 2003كيف ساعد  فقدان كولومبيا ناسا فيى عام =  6

 كم 42يعني سباق الجري لحوالى " سباق الضاحية " =  1

Yes, because it returned safely and more test flights ran after that. 

It encouraged NASA to do extra safety checks in orbit for all future missions. 

 مختلفة لفصائل = الغابات املطيرة مأوى  2

 كثيرة من النباتات و الحيوانات.      

 " و lovely= كان له صوت جميل. أحببته. " 3

    "beautiful ".لهما نفس املعني 



 

 مريضة اليوم الفائت. قد كانت = سالي قالت انها  1

 {  the day before} ماض تام غير مباشر لوجود     

 يكون لدى وقت كثير ألقرأ.لم أعتد ان = قبل أن أتقاعد،  2

 {  IF 1} سعيدة جدا. ستكون = اذا اجتازت الامتحان  3

 سامي.بواسطة = السيارة أصلحت ) تم اصالحها (  4

 } ماض ي بسيط {متر أمس .  2000جرت = لوس ي  5

had been 

 " حديثة " النسج حرفة تقليدية. مضاد "تقليدية " هو =  4

 الفعل "يجذب" يمكن أن يكون صفة باضافة       =  5

 attractive" = جذاب =   ive–"  الالحقة    

 = يمكننا أن نغير معنى كلمة " يغير " باضافة      6

 exchange" = يستبدل =    -ex"  البادئة    

didn’t use to 

will be 

by 
ran 

يل.حصان يسمى الجمال ألاسود هو الشخصية الرئيسية للكتاب. فى هذا الكتاب "الجمال ألاسود " هى قصة لألطفال بواسطة آنا سوو 

. عندما كان فى سن الرابعة ، دربه الفالح جراي ليحمل الناس على ظهره و يجر العربات . الخاصةو تجاربه يخبرنا الحصان عن حياته 

لـ سكوير جوردون في منتزه بيرتويك . حيث حصل هنا على اسمه " الجمال الاسود " النه كان حصان أسود جميل عندما كبر تم بيعه 

بنجمة بيضاء على رأسه. الجمال الاسود قابل ناس كثيرة ، الطيب و الشرير. أيضا أقام صداقات جديدة . نتعلم من القصة أن نعامل 

 مثلنا . الحيوانات جيدا الن لها مشاعر 



  

 البحر عشب أنور و فريد يتحدثان عن 

 أنا قرأت كتب ممتع أمس.:  فريد

 ماذا كان )عن ( موضوعه؟:  أنور 

 .كان عن عشب البحر: فريد 

 ؟ هل يمكنك أن تعطيني مثال؟ماذا يعني عشب البحر؟أنور  : 

 عادة قرب الشاطىء. النباتات التى تعيش فى البحر،: فريد 

 هل هى مفيدة للبيئة؟أنور  : 

 نعم هى مفيدة جدا.: فريد 

 كيف يمكن أن تكون مفيدة للبيئة؟أنور  : 

 هى تحفظ نقاء البحر و تساعد فى وقف التغير املناخى.: فريد 

 شكرا لك على هذه املعلومات املفيدة.أنور  : 
 مرحبا بك / ال عليك.: فريد 

بسببنا. نشاطات حدث تغير املناخ قد 

غازات البشر تنتج كميات ضخمة من 

إلى هوائنا. هذا  الاحتباس الحرارى 

الحفرى يحدث عندما نحرق الوقود 

مثل الفحم ، البترول و الغاز لكى 

ننتج الكهرباء ، نشغل السيارات و 

املواصالت ألاخرى و أشكال ) أنواع ( 

 محطات الطاقة الصناعية. 

الطاقة الشمسية هى الطاقة من 

الشمس، و هى مصدر الطاقة ألاكثر  

وفرة على الارض. محطات الطاقة 

الشمسية يمكن أن تتكون و تستخدم 

بطرق عديدة لتوليد الكهرباء للبيوت ، 

املصانع و الكثير. الطاقة الشمسية 

و متجدد. اللوحات  مصدر نظيف

الشمسية تنتج الكهرباء بتغيير التدفق 

املستمر للطاقة من الشمس إلي كهرباء. 

ال يتم احداث تلوث غلى الهواء عندما 

تنتج الكهرباء بواسطة اللوحات 

الشمسية. ال تكلف أموال كثيرة. 

الشمس تمدنا بطاقة أكثر من كافية 

لتلبية احتياجات العالم بأكمله من 

 و عكس الوقود الحفرى.........الطاقة 

happened 

What was it  ( about ) its subject? 

What does it mean? / Could you give me an example? 

Yes, they are very useful. 

They keep the sea healthy and help stop climate change. 

Thank you for this valuable information. 

greenhouse 

fossil 
forms 



   

لن تنفذ )تنتهى ( فى أى وقت قريب. ال يتم 

عندما   نتاج غازات الاحتباس الحرارى ا

نستخدم اللوحات الشمسية النتاج الكهرباء. 

الشمس توفر طاقة اكثر مما سنحتاج يوما 

لذلك الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية 

مصدر مهم جدا للطاقة فى طريقنا النتاج 

 طاقة نظيفة. 

 الطاقة الشمسية .= القطعة عن  1

 مما نحتاج .أكثر = الشمس يمكن ان تمدنا بطاقة  2

 الشمسية لننتج الطاقة  اللوحات= يمكننا أن نستخدم  3

 من الشمس.      

 الشمسية ؟= أى نوع من الطاقة هى الطاقة  4

 .من الشمس= انها طاقة نظيفة و متجددة 

 = ماذا تعتقد هو أهم مميزات الطاقة الشمسية ؟ 5

 = انها نظيفة ، متجددة و تمدنا بأكثر ما يحتاج العالم 

 بأكمله .    

 = اذكر اسم مصدر طاقة متجدد آخر ؟ 6

 = طاقة الرياح 

It is a clean renewable source from the sun. 

 هو "مستدام / صديق للبيئة " = أن تكون  1

 ش ىء يسبب ضرر قليل للبيئة     

It is clean, renewable and provides more than what the whole world want. 

Wind power energy  

 حيث توجد الكثير من للمعرض = أنا ذهبت  2
 الصور ، الرسومات ، الخ .      

 هم أخيرا وجدوا القطة أعلى السطح. مرادف =  3

 " lastly" " أخيرا " هى      



 

 باشخاص كثرون كل عام . " يتم زيارتهما " باريس و لندن =  1

 { are+PP= رع بسيط فى صيغة املجهول لفاعل جمع  } مضا   

 }سؤال{درا على أن تأخذني ألحضر سيارتي؟قاستكون = متى  2

 {   IF 2} لسيارة لو عشت في مدينة كبيرة . كنت ألحتاج =  3

 الباص .قد فوتت = أنا وصلت إلي العمل متأخرا ألنني  4

 أقدم من النتيجة السبب حدث+ ماض ي بسيط {  because} ماض ي تام +    

 { be + going to + inf}  على العشاء ؟سوف تطهو = ماذا  5

are visited 

 = عندما رأيت الكلب ، كنت خائفا جدا. مضاد  4

 " شجاع ""خائف " هو     

 " يمكن أن يكون صفة يبطل / ينكر= الفعل " 5

 negative=  سلبي" =   ive–"  الالحقة باضافة    

 نضيف البادئة= عكس " مناسب " هو أن  6

     "un  = غير مناسب = "unsuitable 

will you 
would need 

missed 

to cook 

أن تحقق هدفك هو أن تصل غلى وظيفة أحالمك. وظيفة أحالمى أن أكون كاتبا مشهورا. من عمرى املبكر ، 

أحببت قراءة القصص و تلخيصها. الكتابة هى موهبة تتطلب مهارات خاصة لذلك بدأت فى الانضمام لدورة 

تابة فى مدرستي و حصلت على املركز دراسية أثناء الاجازة الصيفية. العام ما بعد الدورة التحقت بمسابقة فى الك

الثاني . بعد أن أنهي دراستي أتمنى أن التحق بكلية الاداب و أدرس فى قسم الاعالم. قدوتى هو نجيب محفوظ . فى 

 النهاية أود أن أقول لو عندك هدف يجب ان تسعى اليه. 

at 

In 



 2050اسامة يسال رزق عن الحياة عام   
 ؟2050تكون مدينتنا فى عام سوف ماذا تعتقد :  أسامة

 سيكون هناك ناس كثيرون .  هنأحسنا! أعتقد من املحتمل :  رزق  

  أنا لست متأكدا. ربما ستكون املدن ذكية.: أسامة 

 تكون املباني؟سوف ماذا تعتقد رزق    : 

 بكثير.  أعلىأنا متأكد أن املباني ستكون : أسامة 

 نعم أعتقد ان هذا محتمل جدا. املباني العالية فكرة جيدة .رزق    : 

 ماذا تعتقد سوف تكون املواصالت ؟: أسامة 

 ما هو رأيك؟ ربما سيكون هناك سيارات طائرة.رزق    : 

 أنا لست متأكدا/ ال أعتقد ذلك. : أسامة 

 السيارات الطائرة ربما ال تكون آمنة .           

 أعتقد ان هذا محتمل جدا .رزق    : 

 

الاقمار الصناعية مهمة لنا فى نواحى 

لنا الراديو و تلفزيون يوفروا كثيرة. هم 

نعمل الكابل. هم يسمحوا لنا بأن 

مكاملات ملسافات طويلة. هم يوفروا لنا 

عاملي ) جي بي اس ( حتى تموضع نظام 

نعرف جيدا أين نحن و يمكننا أن نجد 

ألي مكان نريد أن نذهب الاتجاهات 

 إليه. 

انبعاثات الكربون هى الكمية الكلية لغازات 

الاحتباس الحراري )ثاني أكسيد الكربون و 

امليثان ( التى يتم انتاجها بأفعالنا. عامليا، 

متوسط انبعاثات الكربون للشخص تقترب 

طن. لكى يكون عندنا الفرصة  4من 

الافضل لتجنب ارتفاع درجة حرارة الكوكب 

بمقدار درجتين سيلزيوس  نحتاج ان 

متوسط انبعاث الكربون تحت  ينحفض

.  2050طن ( بحلول عام  2الطنين ) 

باحداث بعض التغييرات ألفعالنا مثل أكل 

الت طائرات أقل ، لحوم أقل ، ركوب رح

بحبل الغسيل، يمكننا أن  ثيابناتجفيف 

 نبدأ باحداث فرق كبير. 

provide 

Well! I think there will probably be more people. 

What do you think buildings will be like? 

Yes, I think that is very likely. Tall buildings are a good idea. 

I’m not sure / I don’t think so 

What do you think? 

to make 
positioning 

directions 



أحد أكثر الطرق فعالية لكى تبدأ بالتفكير فى   

كيف تقلل انبعاث الكربون الخاص بك هى 

ان تعيد التفكير فى كم عدد سفرياتك . تنقل 

بالطائرة بصورة أقل. تقليل رحلة ذهاب و 

قلل انبعاث الكربون الخاص اياب يمكن ان ي

بك. يمكنك ان تستخدم املواصالت العامة ، 

فى حالة الضرورة ، اشترى سيارة جديدة مثل 

 السيارات الكهربية.  

 كيف يمكن ان نقلل = الفكرة الرئيسية للقطعة هى  11

 انبعاث الكربون الخاص بنا        

 يمكن أن يساعد العامة = استخدام وسائل املواصالت  2

 فى تقليل انبعاث الكربون .     

 = نحتاج أن نقلل متوسط انبعاث الكربون للشخص 3

 طن . 2أقل من      

 = ماذا يعني انبعاث الكربون؟ 4

 الكمية الكلية لغازات الاحتباس الحراري )ثاني أكسيد = هو 

 الكربون و امليثان (    

 = تغيرات صغيرة الفعالك ستقلل انبعاث الكربون الخاص  5

  بك . اعط امثلة .    

 أكل لحوم أقل ، ركوب رحالت طائرات أقل ، تجفيف ثيابنا = 

 و استخدام وسائل املواصالت العامة بحبل الغسيل    

It is the total amount of greenhouse gases ( including Carbon dioxide and methane ) 

 نحن توقعنا أنك كنت ستنجح. مضاد " ينجح " هو =  1

 " يرسب = يفشل "     

Eating less meat, flying less, line drying for clothes and using public transport 

By changing old habits and actions. 

 " طيب "  = مرادف " ودود " هو  2

 هى منطقة فيها محطة توليد الطاقة الشمسية =  3
 الكثير من اللوحات الشمسية تمدنا بالكهرباء    



 

 تأكل حلوى كثيرة عندما كنت طفال؟ هل اعتدت ان =  1

 فى الغير مباشر { here} ظرف مكان من  . هناك = هو قال أن أمه كانت  2

 { will + inf} مستقبل بسيط  الطقس غدا ؟ سيكون = ماذا  3

 ملكتبنا إبريل اضيفا ) تمت اضافتهما ( = كمبيوتران جديدان  4

 { were +PP} جملة مجهول فى زمن املاض ي فاعلها جمع =  املاض ي.    

 للغداء عندنا نصل إلى املحطة التالية.  سنتوقف=  5

 او الحالة الشرطية الاولى { whenمع  } اما تبعا لقاعدة تكافؤ الازمنة

Did you use to 

 = يمكننا أن نغير معنى كلمة " قدرة " باضافة  6

 disability" = إعاقة =   dis"  البادئة     

 

there 
be 

were added 

will stop 

= " مصر " دولة و لكن الجنسية يمكن أن تصاغ  5

 Egyptian" = مصرى =  ian–"  باضافة الالحقة

 = استراليا هى أصغر " قارة " فى العالم .  4

فاروق الباز هو واحد من أكثر العلماء أهمية فى العالم. فاروق الباز هو عالم فضاء و جيولوجي مصري أمريكي. عمل مع ناسا )وكالة 

لعلماء الذين قد أجروا أبحاث كثيرة قبل ان يمش ي اول الفضاء الامريكية ( فى استكشاف القمر و التخطيط لبرنامج أبولو. هو أحد أهم ا

انسان على القمر. ساعد رواد الفضاء ليهبطوا على القمر. نصح رواد الفضاء أن يجمعوا صخور من على القمر. درس الصحارى. 

 ة. استخدم الاقمار الصناعية ليجد املياة الجوفية في الصحراء. ساعدت أعماله كثير من الدول ليجدوا امليا



  

 نجالء و إيمان تتحدثان عن توقعاتهما املستقبيلة
 يمان. كيف تجرى أمورك؟ / كيف حالك؟إهاى :  نجالء

 هاى نجالء. ألامور تمام. / أنا بخير ، شكرا:  إيمان

 فى املستقبل؟ تعتقدى سنعيشأين :  نجالء

 أعتقد أننا سنعيش في الفضاء.:  إيمان

 حقا! ملاذا؟ / ملاذا تعتقدين ذلك؟:  نجالء

  ذلك. ألننا لدينا التكنولوجيا التى ستساعدنا لفعل:  إيمان

 هل تعتقدين أننا سنتمكن من أن نعيش تحت :  نجالء

 املاء يوما ما ؟       

 ال أعتقد ذلك. :  إيمان

 ملاذا ال تعتقدين ذلك؟:  نجالء

 ألننا لن نتمكن ان نمتلك التكنولوجيا لذلك. :  إيمان

 

الرجل الذي سرق ن عالشرطة تبحث 

جنيه من محل فى شارع التحرير.  1.500

قالت الشرطة كان هناك رجل دخل املحل 

عدة عند حوالى لتاسعة صباحا . أخذ 

اشياء من املحل. ثم خرج من املحل بدون 

الشرطة أن قالت مقابل املنتجات.دفع ال

الرجل كان يرتدي جينز أسود و قميص 
 أزرق 

مصر بها أكثر املناظر الطبيعية جماال من 

ضمنها الصحراء، الاراض ي الخضراء و 

البحيرات الطبيعية النقية. يتم زيارة مصر 

مليون سائح كل سنة .  14بواسطة أكثر من 

شاطىء شرم اللولي الذى يقع فى مرس ى علم 

هو واحد من أكثر اماكن البحر ألاحمر جماال. 

س ي للناس الشاطىء الجميل هو مكان أسا

الذين يسافرون ملرس ى علم بسبب مياهه 

الزرقاء الصافية و النقية. الحياة تحت املاء و 

الشواطىء النقية تجعله مثاليا للغطس. 

الناس يحبون هذا املكان لحياة بحره الرائعة . 

يمكن ان تكون محظوظ كفاية لتقابل 

 سالحف البحر الفريدة أثناء رحالت غطسك. 

for 

Hi, Naglaa. It’s all OK. / I’m fine thanks. 
Where do you think we will live in the future? 

Really! Why ? / Why do you think that ( so )? 

No,I don’t think so. 

Because we won’t be able to have the technology to do that.   

several 
paying 

said 



  

عامل الجذب الرئيس ي لشاطىء شرم اللولى و 

الذي يسمى ايضا بالجنة هو موقعه فى وسط 

الطبيعة . بمجرد أن تصل هناك سترى ملاذا 

بالنسبة لشواطىء  1حاز على مكانته كرقم 

 على العالم.  22الشرق ألاوسط و الـ 

 شاطىء شرم اللولي. = القطعة تتكلم عن  1

 = يسمى الناس شاطىء شرم اللولى بالجنة النه فى  2

 الطبيعة.وسط      

 جذابةمياة = شاطىء شرم اللولى هو شاطىء جيد الن به  3

 = كم عدد السياح الذين يزورون مصر كل عام ؟  4

 مليون سائح يزور مصر كل سنة 14أكثر من = 

 شاطىء شرم اللولي هو واحد من أكثر أماكن البحر ألاحمر =  5

 جماال في مصر. اشرح .    

 = مياهه الزرقاء الصافية و النقية. الحياة املثالية تحت املاء و 

 موقعه وسط الطبيعة.   

 = أي الاماكن توص ي بها السياح الذين يزورون مصر . 6

 = شرم الشيخ و ألاقصر & أسوان

More than 14 million tourists visit Egypt every year. 

 هى طريق بين مكانين يسافر السكة الحديد  =  1
 القطار بطولها على قضيبين حديديين.    

It has pure and clear water, Perfect underwater sea life and its location in the middle of nature 

Sharm El shiekh and Luxor & Aswan 

 هدفنا الرئيس ي هو أن نزيد املبيعات. مرادف =  2

 " يرفع " "يزيد " هو     

 نريد أن ندعم املشروع الجديد ليس تدميره. =  3

 " " يحمي عكس " يدمر "     



 

 } عادة فى املاض ي سؤال {تعيش يا مازن؟ اعتدت ان = اين  1

 .ملدة ثالثة ساعات. ما زالت تمطر لقدكانت تمطر =  2

 {has been +v-ing} مضارع تام مستمر  حدث بدأ و ما زال مستمرا =  

 1497بواسطة كولومبوس اكتشفت ) تم اكتشافها ( = أمريكا  3

 {was+PPمجهول فاعلها مفرد ،    in1497}جملة ماض ي بسيط 

 جيدا أن نرى = عندما تتوقف عن املطر سنكون قادرين على  4

 الرياضيات في الجامعة. ليدرس = أحمد قد تم اختياره  5

use to 

 = الاسم " دورة " يمكن ان يكون فعل باضافة  6

  recycle" = يعيد تدوير =   -re"  البادئة     

 

 ثير من حيث يوجد كللمعرض = أنا ذهبت  5

 الصور ، الرسومات ، الخ     

 

 = يمكنك أن تحصل على الصفة من "روبوت "  4

  robotic=  آلي" =  ic–" باضافة الالحقة     

 

has been raining 

Was discovered 

to see 
study 

 2006حتى  1977قدم البرنامج التلفزيوني الشهير "أمسية ثقافية" من عام. كان شاعرا مصريا. 1936فاروق شوشة ولد فى التاسع من يناير عام 

ل . ولد شوشة فى دمياط حيث ذهب الى الكتاب . قرأ شوشة الشعر فى أوقات فراغه. بدأ في قراءة الشعر العربي فى املكتبة العامة حيث قرأ ك

ر العلوم حيث عرف بالطالب الشاعر. بعد ان تخرج بدأ العمل كمقدم ش ىء من فترة قبل الاسالم مرورا بالشعراء الحديثين. التحق شوشة بدا

 2016اكتوبر عام  14برامج اذاعية . أصبح رئيس الاذاعة املصرية . ثم انتقل الى التلفزيون و سمى بحامى اللغة . توفى فى يوم 

 



   

 سوزي و شيرين تتحدثان عن أهمية الجرائد
 أهال شيرين! كيف حالك؟:  سوزي

  ماذا عنك ؟هاى سوزي. أنا بخير. شكرا. : شيرين 

 ؟ ) لتشتري ( إلى اين أنت ذاهبةأنا بخير أيضا. :  سوزي

 أنا سوف أشترى الجريدة.: شيرين 

 هل تقرأين الجرائد بانتظام؟:  سوزي

 قراءة الجريدة.نعم أنا أحب : شيرين 

 أنا ايضا أحب قراءة الجريدة. أنا دائما أقرأ :  سوزي

 الجريدة التى تسمي بيت )مخزن ( املعرفة.          

 هل تقرأين ألاخبار على النت ؟: شيرين 

 ال. أنا ال اثق فى الحصول على ألاخبار من :  سوزي

 مواقع الانترنت .          

 أتفق معكو أنا كذلك. : شيرين 

 
لقد سمعنا للتو أن الحكومة سوف 

تقوم بعمل مشروعات كثيرة فى 

يبنون عمارات سوف العاصمة! هم 

قال أن املحافظ كثيرة. بشقق كثيرة 

. لسكانهااملدينة تحتاج بيوت كثيرة 

أعتقد انه لن يوجد مشاكل سكن في 

 مصر فى املستقبل.

هو فعل قطع الاشجار.  ازالة الغابات

فى بعض  ازالة الغاباتيمكن ان يحدث 

الاراض ي. هذه الاراض ي ربما يتم الحاجة 

اليها لبناء بيوت أو انشاء مصانع. حتى 

ازالة بناء الطرق يحتاج قطع الاشجار. 

يؤثر على الحياة البرية ايضا.  الغابات

حيوانات كثيرة فقدت مواطنها أو أماكن 

عيشها. الاشجار تنتج الاوكسجين و تأخذ 

ثاني أكسيد الكربون. يمكن ان يؤدى 

ازالة الامر ملشاكل عديدة اذا لم يتوقف 

. يمكن أن يؤدي الى الاحتباس الغابات

 الحراري. 

Hi, Suzie. I’m fine.Thanks  

are going 

Where are you going (to buy )? 

Yes, I like reading newspaper.  

Do you read the news online? 

So do I./ I agree with you. 

apartments 
governor population 



  

الفيضانات يمكن ان تصبح ال يمكن التحكم بها الن الاشجار 

يمكن ان تحمينا منها. حماية ألاشجار يجب أن تكون على قمة 

اهتمام الحكومات. يجب ان نزرع أشجار كثيرة فى الغابة. هذا 

سيساعد لحل مشكلة فقدان الاشجار املقتطعة. الى جانب 

  املعتمدة على النباتات. املنتجاتاستخدام 

 . ازالة الغابات= القطعة تتكلم عن  1

 / التلوثالفيضانات.= الاشجار يمكن ان تحمي البيئة من  2

 بحماية الاشجار أن يهتموا = الحكومات يجب  3

 ؟ ازالة الغابات= ماذا تعني  4

 = انه يعني عملية قطع ألاشجار 

 = ملاذا تعتقد ان الناس يقطعون الاشجار ؟ 5

 = لبناء البيوت ، املصانع و الطرق 

 ؟ ازالة الغابات= كيف يمكننا أن نحل مشكلة  6

 = بايقاف قطع الاشجار ، زراعة اشجار أكثر و استخدام 

 .It means the act of cutting down trees باتات.قائمة على الن نتجات م    

 = العكس من كلمة " يوافق " تكون باضافة  4

 disagree" = يرفض =   -dis"  البادئة      

To build houses, factories and roads. 

Stop cutting down trees, plant more trees and use plant-based products 

 هو عندما تعمل غالبا بدون ان "التدريب " =  3
 يتم الدفع لك لتتعلم عن وظيفة     

 = الكركال يطارد و يأكل حيوانات كثيرة من ضمنها الطيور و  2

 البريةالقطط الارانب . الكركال أنواع من      

 = يجب ان نحاول ان نشتري منتجات مستدامة .  1
 " مستمرة "  مرادف "مستدامة " هو      



 

 } جملة غريبة {قادر على لقائك الليلة .سأكون = أنا ال اعتقد اننى  1

 بأكثر من ألف جنيه الليلة املاضية.بيعت ) تم بيعها ( = اللوحة  2

 { was+PPفاعلها مفرد في املجهول =  last night} جملة ماض ي بسيط 

 {  would you mind + v-ing}  سمحت ؟ الباب لو فتح = هل تمانع  3

 واجبه املدرس ي الليلة.سوف يحل = الوقت متأخر لذا ال اعتقد انه  4

 الشيكوالته طوال الصباح لذلك تشعر باملرض. لقد كانت تأكل =  5

 = العالم يواجه مشكلة ازدياد السكان. مضاد  5

 " حل ""مشكلة " هو     

 

will 

 = لكى نحصل على الاسم لشخص من الفعل  6

 reader" = قارىء =  er–"  " يقرأ " نضيف الالحقة    

 

was sold 

opening 

going to do 

has been eating  

يل.حصان يسمى الجمال ألاسود هو الشخصية الرئيسية للكتاب. فى هذا الكتاب "الجمال ألاسود " هى قصة لألطفال بواسطة آنا سوو 

. عندما كان فى سن الرابعة ، دربه الفالح جراي ليحمل الناس على ظهره و يجر العربات . الخاصةو تجاربه يخبرنا الحصان عن حياته 

لـ سكوير جوردون في منتزه بيرتويك . حيث حصل هنا على اسمه " الجمال الاسود " النه كان حصان أسود جميل عندما كبر تم بيعه 

بنجمة بيضاء على رأسه. الجمال الاسود قابل ناس كثيرة ، الطيب و الشرير. أيضا أقام صداقات جديدة . نتعلم من القصة أن نعامل 

 مثلنا . الحيوانات جيدا الن لها مشاعر 



  

 ريم و حنين تتحدثان عن أنواع ألاخبار 
 ؟حنين. هل تودين أن تعملى في الاعالمأهال :  ريــــــــــــــم

  . أود ذلك ريم . هاى :  حنين

 حقا! ماذا تودين أن تكوني ؟ :  ريــــــــــــــم

    أنا أود أن أكون مصورة.: حنين 

 / ملاذا تودين أن تكونى ..؟ ملاذا ؟ :  ريــــــــــــــم

   ألنني أحب التقاط الصور.: حنين 

 ؟ما نوع الاعالم الذي تعتقدى انه ممتع لالخبار:  ريــــــــــــــم

   أعتقد انها التواصل الاجتماعى هى الاكثر امتاعا: حنين 

 حسنا. أتمنى أن تحققي أحالمك.:  ريــــــــــــــم

  . شكرا لك. و أنت كذلك: حنين 

 

ليدوية السياح مهتمون بالحرف ا

هو واحد من أشهر النسج املصرية. 

الحرف اليدوية في صعيد مصر. لكى 

و إبر. خيوط تنسج ، أنت تحتاج أنوال ، 

النول هو آلة تشبك الخيوط تحت و فوق 

. النساجون نسيجبعضها حتى تصنع 

اشياء جميلة. لسؤ يصنعوا يمكن ان 

الحظ ، ال يوجد كثير من النساجين 

 وم. التقليديين فى مصر الي

البيئة هى مكان حيث تعيش فيه كل الكائنات 

الحية. لالسف ، نسبة كبيرة من البيى معرضة 

للخطر بسبب التلوث و اسباب مشابهة. انه 

ألافعال واجبنا ان ننهى كل هذه الانشطة أو 

 الضارة . توجد عدة طرق للحفاظ على البيئة.

زراعة الاشجار ) التشجير ( هو أفضل خطوة 

الاشجار تحافظ يجب ان نتخذها لحماية البيئة. 

على توازننا البيئي. مياة الشرب هو واحد من 

أهم املصادر لذا يجب أن نستخدمها بحكمة. 

عادات مثل غلق الصنبور ) الحنفية ( بعد 

الاستخدام ممكن أن يكون جيدا للحفاظ على 

املياة. حرق الوقود الحفري هو سبب رئيس ي 

 خلف التلوث البيئي. 

Hi, Reem I hope so.   

Weaving  

Really! What would you like to be? 

Why? / Why would you like to be a photographer? 

I think Social media is the most interesting. 

Thank you , so do you.  

threads 

fabric make 



  

الوقود ايضا أحد أكثر املصادر شيوعا نحن 

استخدام وسائل نسخدمه كثيرا. عادات مثل 

املواصالت العامة يجب أن يكون أكثر من 

استخدامنا ملركباتنا الخاصة. للحفاظ على املصادر 

الطبيعية يمكن أن نضيف استخدام املواد املعادة 

التدوير . يمكن ان نؤسس مبادرات كثيرة نحو حماية 

 ألارض ملساعدة ناس كثيرون ليدركوا ذلك.

 طرق لحماية البيئة.= الفكرة الرئيسية للقطعة هى  1

 للبيئة. التوازن = الاشجار تحافظ على  2

 نعيد تدوير = لكى نحافظ على املصادر الطبيعية يمكننا أن  3

 أشياء كثيرة .     

 = ماذا تعني كلمة البيئة ؟  4

 الكائنات الحية. = هى مكان حيث تعيش فيه كل

 = ما هو دور املبادرات فى حماية البيئة ؟ 5

 = هم يساعدوا الناس ليدركوا أهمية حماية الارض.

 = من وجهة نظرك ما العادات الاخرى التى يمكن ان نغيرها  6

 لنحمى البيئة.      

 = استخدام مصادر متجددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية و 

 طاقة الرياح.    

It means the place where all living things live. 

 هو املكان حيث تنام الخيول.الاسطبل =  1

 = الطبيب طلب من أبي أن يقلع عن  2

 .يوقفهالتدخين. هو طلب منه أن      

They help people to be aware of the protection of the earth. 

Using renewable sources of energy such as solar and wind power 

 " هو " نفسه / املثل "= مضاد " مختلف  3



  

 { مستمر } مضارع تام هذا الكتاب لشهور و شهور .  كنا نكتبلقد =  1

 {   IF 1.      } على أن نخرج اذا تمطر نكون قادرين = نحن لن  2

 } مضارع بسيط مجهول {فى السوق . تباع ) يتم بيعها ( الخضروات =  3

 تتصل بي اليوم التالي. كانت تود ان = بسمة قالت أنها  4

 } جملة فى زمن املستقبل فى صيغة الغير مباشر {   

 { enjoy + v-ing} على البيانو؟ بالعزف = هل تستمتع  5

 = كثير من املومياوات من املاض ي تحفظ ) يتم حفظها (  4

 جيدا " محفوظون " فى املتاحف. هم     

 

have been writing 

 = الصفة " حرارى " يمكن أن تكون اسم باضافة  5

 temperature" = درجة حرارة =  ure–" الالحقة      

 
 = لكى تجعل الكلمة " يدير " تعنى ان نعيد الاستخدام مرة  6

 recycle" = يعيد تدوير =  -re" أخرى، نضيف البادئة      

 

be able to 
are sold 

would 
playing 

مصر بها عجائب طبيعية جميلة. منتزة الصحراء البيضاء الوطني هو احداها. يحتوى خمسة واحات . به صخور صنعت منها  الرياح 

 أشكال غريبة. انه عجيبة جميلة ألن الوان الصخور تتغير في أوقات مختلفة من اليوم. لذلك هى جميلة لتنظر اليها. 
 



  

 داليا تقرأ كتاب عن العجائب الطبيعية في مصر
 داليا . ماذا تفعلين؟أهال :  مـــــــيرا

  . ميرا. أنا أقرأ كتبا عن عجائب مصر الطبيعيةهاى :  داليا

ـــيرا ــ  ؟مدهش ، أي مكان تحبينه أكثر:  مــ

  . أعتقد أن أفضل مكان جبل عليبة: داليا 

 ملاذا؟ / ملاذا تعتقدين أن جبل عليبة هو ألافضل؟:  مـــــــيرا

   .ألنه موطن لحيوانات و طيور كثيرة: داليا 

ـــيرا ــ  ؟جبل عليبة (أين هو ) :  مــ

   .انه بين ساحل البحر ألاحمر و الجبال: داليا 

 يبدوا رائعا! هل يمكنني أن أستعير هذا الكتاب :  مـــــــيرا

 ؟عندما تنتهى منه         

  . نعم بالطبع : داليا 

 

هو تغير درجة الحرارة  و الطقس املناخ تغير 

املثالي فى مكان. حرق الوقود العضوي ينتج 

الاحتباس الحرارى. تغير املناخ يمكن غازات 

ارتفاع أن يسبب جفاف و فيضانات بسبب 

هذه الاثار تهدد صحتنا مستويات البحر. 

على الطعام ، املياة ، الهواء و بتأثيرها 

 الطقس. 

بيت املستقبل مكون من أفكار كثيرة. سيتضمن 

و تكنولوجيا تجعل العمل أسهل . أجهزة 

سيكون آمن أكثر  و  و مشجع أكثر.  انبعاثات 

الكربون فى البيوت الحديثة يجب أن تكون أقل 

بقدر الامكان لذلك استخدام الطاقة املتجددة 

سيكون أفضل خيار فى مثل هذه الحالة. 

% صديقة  100و التى هى الطاقة الشمسية 

للبيئة و متجددة ستكون املصدر ألاساس ي 

للطاقة فى بيوت املستقبل بواسطة استخدام 

 لوحات الشمسية. ال

Climate 

Hi, Mira. I’m reading a book about the natural  
                                           wonders of Egypt. 

I think The best place is Gebel Elba. 
Why? / Why do you think that Gebel Elba is the best? 

Where is it ( Gebel Elba )? 

Yes, of course. 

gases 

rising 
affecting 



أحجام البيوت سيكون ش ىء آخر مهم   

بسبب ازدياد السكان لذلك البيوت 

ستمدنا بكل ش ىء ، لكن بأحجام صغيرة 

. استخدام املياة سيكون مهم ألن املياة 

النظيفة ستكون محدودة لذلك البيوت 

البد انها ستكون مجهزة بأجهزة 

 نقلل استخدامنا. تستخدم مياة أقل ل

 بيت املستقبل. = القطعة تتحدث عن  1

 .الشمس = اللوحات الشمسية تحصل على طاقتها من  2

 للبيئة مناصرة "تشجيعا "= بيوتنا املستقبلية ستكون اكثر   3

 اكتب ملخص  قصير للنص ؟=  4

 بيت املستقبل سيصبح مناصرا للبيئة مستخدما = 

 التكنولوجيا الحديثة.   

 ماذا سنستخدم لنقلل انبعاثات الكربون؟=  5

 = سنستخدم طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية .

 = كيف تعتقد اننا سنقلل استخدام املياة فى بيوتنا  6

 املستقبلية؟     

 أجهزة تستخدم التكنولوجيا الحديثة= باستخدام 

The future home will become environment friendly using modern technology    

 هى القواعد التى يجب أن نتبعهاالقوانين =  1

We will use renewable energy such as solar energy 

By using devices that use modern technology. 

 هو حاكم الدولة الرئيس =  2

 " معروف جدا " = مرادف كلمة "مشهور " هى 3

 = الصفة "بطولى " تأتي من الاسم باضافة  4
 " ic– الالحقة ""      



  

 {   IF 1} وجع فى الاسنان.  عندى سأذهب إلى طبيب ألاسنان اذا =  1

 } سؤال فى زمن مستقبل بسيط {غدا ؟ هل سيأتون =  2

 } ماض ي بسيط مجهول { هدية بواسطة أمها .أعطى ) تم اعطاءه ( كل طفل =  3

 {   as soon as} ماض ى بسيط + ماض ى تام +  نحن .غادرنا = بمجرد أن قد وصلوا  4

 {  used to + inf}  مقال أسبوعيا .نكتب = عندما كنا بالجامعة ، اعتدنا أن  5

 = الاسم لشخص من "يخترع" يمكن ان يتم صياغته  5

 inventor" = مخترع =   or–"   باضافة الالحقة       

 

have 

Will they come 
given 

left. 

to write 

 = لكى نصيغ العكس من " يظهر " نضيف البادئة  6

      "dis   = يختفي = "disappear 

 

ى مصر الان. يوجد الكثير من الفنون التقليدية فى مصر. النسج تقليد مصرى. انها حرفة يدوية مدهشة رغم انه ال يوجد كثير من النساجون التقليديون ف

 النساج يستخدم آلة تسمي النول . هذه الالة تخلط الخيوط فى الاعلى و الاسفل من بعضها لتصنع نسيج. 
 



  

 رامى يشرح قصة " الجمال ألاسود " لـهدير
 ؟تدركين معنى عبارة "الجمال ألاسود "هل :  رامـــــى

   ماذا تعني ؟ الجمال ألاسود؟:  هدير

 أعنى ، املالك سمى حصانه " الجمال ألاسود ".:  رامـــــى

          ملاذا سماه  ) أطلق عليه (الجمال ألاسود  ؟ : هدير 

 ألنه كان اسود بنجمة بيضاء على راسه. :  رامـــــى

   أننى ساقرأها مرة أخرى.أعتقد رائع. : هدير 

 هل تعرفين من كاتب القصة؟:  رامـــــى

  أعتقد أن الكاتب أمرأة تسمى آنا سوويل. : هدير 

 أنتى محقة. آنا سويل هى الكاتبة لها . ارادت أن :  رامـــــى

 الناس تعامل الخيول بلطف )بطيبة (         

  أعتقد أنها قصة رائعة بمغزي عظيم.  : هدير 

 

مارس  6فالينيتا فالديميروفانا ولدت يوم 

. عرفت رائدة فضاء . هى مهندسة و  1937

 16أول و أصغر أمرأة فى الفضاء يوم بكونها 

مرة و  48الارض دارت حول . 1963يونيو 

قضت تقريبا ثالثة ايام فى الفضاء و تظل 

املرأة الوحيدة التى كانت فى الفضاء. لم ترجع 

 . 1997فى عام تقاعدت مرة أخرى أبدا. 

التكنولوجيا لديها القوة لفعل أشياء كثيرة و 

تغيير العالم أحد هذه ألاشياء. نعيش فى عصر 

العلم و التكنولوجيا و  ناساعديحيث يمكن أن 

جعل حياتنا اسهل . التكنولوجيا التى قد 

رايناها بالفعل قد مهدت الطريق لنا لنحظى 

ربية ليست السيارات الكهبمستقبل أفضل. 

 منذ فترةشيئا جديدا لقد أصبحوا على طرقنا 

. بطاريات السيارات تظل لفترة يتطورون و آلان 

مباني محطات الشحن تزداد و ، أطول 

و تكنولوجيا القيادة الذاتية يتم اختبارها الان. 

 ستأتي أقرب مما تعتقد. 

What do you mean? 

being 

Why did he name ( call ) him  Black Beauty ? 
                                               “ Black Beauty 

Wonderful! 

I think the writer is a woman called Anna Sewell. 

I think it is a wonderful story with a great moral. 

astronaut 
orbited 

retired 



  

فى الطرقات  باقىيكون هناك مكان  لنعندما 

يجعل ذلك العلماء يفكرون أننا ممكن ان 

يوجد بالفعل نماذج نستخدم السماء . 

تصميم لسيارات طائرة كثيرة و هذا يوضح أن 

املستقبل حقيقة ممكنة. ربما ان لم تكن 

السيارات الطائرة فاننا ربما سيكون لدينا 

 لدينا وسائل مواصالت شخصية.  

 قوة التكنولوجيا .= الفكرة الرئيسية للقطعة هى  1

 بالفعل معنا و نحن نستخدمها.الكهربية = السيارات  2

 } التكنولوجيا و العلوم { = نحن نعيش فى عصر  حيث  3

 يمكن أن تساعدنا .      

 لهذا النص؟اذكر ملخص مناسب =  4

 = تكنولوجيا اليوم لها القوة لتجعل حياة اليوم سهلة و 

 حياة غدا اسهل .   

 " السيارات الكهربية تتطور " اشرح . =  5

 = بطارياتها يمكن أن تدوم أطول ، و محطات خدمتها 

 تنمو بسرعة.   

 كيف تعتقد أننا سنذهب إلى عملنا فى املستقبل؟ =  6

 مواصالت حديثة مثل ....... = يمكن ان نذهب بوسائل

Today’s technology has the power to make today’s life easy and tomorrow’s life easier. 

/ قوم " وطننحصل على الصفة من الاسم "=  1
 national" = قومى = وطنى =  al-" باضافة الالحقة

Their batteries can last longer, and their service stations grow fast. 

We can go by modern means of transport such as electric and flying cars. 

 = يمكننا أن نحصل على العكس من " لحسن  2

 لسؤ الحظ "  -un" الحظ "  باضافة البادئة      

         =unfortunately  

 "   true" هو " حقيقي  صحيح= مرادف " حقيقي /  3



  

 {  IF2} اجتازت امتحاناتها بسهولة.  لكانت= لو كانت ذاكرت بجد  1

 }غير مباشر {أن تسبح ) تعوم (. تستطيع لم تكن = أمانى قالت أنها  2

 تبني مدن جديدة العام القادمسوف تكون قادرة أن ومة ك= ربما الح 3

 العاب الكمبيوتر . هو يعتقد أنها مملة. لعب = أخى يتجنب  4

 من الجراج الخاص بنا ليلة أمسسرقت ) تمت سرقتها ( = سيارتي  5

 لالسم " راحة " لكى "  able–الالحقة " = يمكنك أن تضيف  4

 comfortableمريح = نحصل على الصفة منه .      

 

would pass 
couldn’t 

will be able 
playing 

stolen 

 عاملية جائحة = فيروس كورونا  5

 

 تعنة مجموعة من الحيوانات أو " الفصيلة " =  6

 النباتات من نفس النوع        

أيمن رجب عالم مصري قد كان دائما مهتما بعلوم الفضاء. أيمن من قرية الدبابية بالقرب من الاقصر و تخرج فى الهندسة من جامعة 

العالم ليحاولوا ان يجدوا حال للقمامة التى تنتجها رحالت  أسوان. انضم أيمن رجب للمسابقة التى بدأتها ناسا لتطلب أفضل العلماء فى

. اقترح استخدام تيارات من الهواء لجعل املخلفات اصغر مما يساعد فى اعادة تدويرها. منذ  2019الفضاء. أتي رجب فى املركز الثاني فى عام 

كيفية استخدام أحدث التكنولوجيا في الفضاء ، و وجد ان فاز بجائزته ، بدأ العمل فى مشروع ناسا لنقل التكنولوجيا الذي يبحث في 

 بالفعل طرقا للحفاظ على الطاقة عندما يكون هناك جاذبية اقل. 



  

 مازن يقرأ مقاال عن املعيشة املستدامة 
 ؟هاى مازن. ماذا تفعل :  صافى

   املعيشة املستدامة.هاي صافى، أنا أقرأ مقاال عن :  مازن 

 عظيم! هل يمكننا أن نستخدم منتجات مستدامة؟:  صافى

  . يمكننا أن نستخدم منتجات مستدامةنعم، : مازن  

 ؟ ما أنواع املنتجات املستدامة يمكننا أن نستخدم:  صافى

 يمكننا أن نستخدم أكواب البامبو و أكياس : مازن  

  . التسوق القابلة العادة الاستخدام          

 ؟ هل أكياس البالستيك مضرة للبيئة:  صافى

 نعم أكياس البالستيك و فرش الاسنان مضرة : مازن  

  . للبيئة          

 شكرا على هذه املعلومات املفيدة:  صافى

  . مرحبا بك / ال عليك: مازن  

 

اسمي حبيبة . أنا مهتم بدراسة الفضاء . 

الشمس ي نظامنا أحب مشاهدة النجوم . 

رائع . عطلة نهاية الاسبوع املاضية ، ذهبت 

فى املرصد الفلكي فى رحلة مدرسية إلى 

الاسكندرية.شاهدنا فيلم رائع حقا عن 

قدماء مصر القديمة. تعلمنا عن كيف ان 

متى ليكتشفوا املصريين قد درسوا النجوم 

 يفيض النيل. 

لسؤ الحظ ، الغابات املطيرة في خطر. تم 

القيام بدراسة بواسطة الباحثيين الذين 

% من 14،  2017و  2000وجدوا انه بين عامي 

الغابات املطيرة فقدت نتيجة الزالة الغابات. 

غابة الامازون املطيرة تم وصفها كـ " رئة 

ة اساسية كوكبنا " النها توفر خدمة بيئي

للعالم باعادة تدويرها املستمر لثاني اكسيد 

%  20الكربون و تحويله لالوكسجين. اكثر من 

من أوكسجين العالم يتم انتاجه فى غابات 

 الامازون املطيرة. 

Hi, Safy I’m reading an article about sustainable living. 

system 

Great! Could we use sustainable products? 

We can use bamboo cups and reusable shopping bags. 

Are plastic bags bad for the environment? 

You are welcome. / Don’t mention it. 

observatory 

Ancient 
find 



غابة الامازون املطيرة هى أضخم غابة مطيرة فى   

كم مربع. انها مليون   6العالم، تغطى مساحة 

 أعلى من نصف غابات العالم املطيرة.تمثل 

.املنطقة تتضمن تسعة دول .  غالبية الغابة فى 

% ،  13% تليها البيرو بنسبة  60البرازيل، بنسبة 

% و بنسب ضئيلة لفنزيويال  10كولومبيا بنسبة 

، الاكوادور ، جويانا ، سورينام و غينيا 

تفقد غابة الامازون املطيرة حوالى الفرنسية. 

قد دمر  1988فدان يوميا. منذ عام  100.000

 الانسان مساحة من الغابة املطيرة بقسوة. 

 غابة ألامازون املطيرة= الفكرة الرئيسية للقطعة هى  1

 دول تشارك غابة ألامازون املطيرة. تسعة يوجد=  2

 غابات  نصف غابة ألامازون املطيرة أكثر من =  3

 الكوكب املطيرة.      

 أين تقع غالبية الغابة املطيرة؟=  4

 % تليها البيرو  60غالبية الغابة فى البرازيل، بنسبة تقع = 

 %  10% ، كولومبيا بنسبة  13بنسبة     

 كيف تعتقد ان البشر دمروا مساحة الغابة؟=  5

 بازالة الغابة النشاء البيوت و الطرق .= 

 توصف غابة الامازون بانها رئة الكوكب .ناقش= 6

 فيها ينتج% من أوكسجين العالم  20ألن اكثر من = 

 

It is in Brazil with 60% , followed by Peru with 13 % and Colombia with 10% 

 ملساعدة مبادرات = بدأت الحكومة  3
 الفقراء. بدأت فى حل مشاكلهم.     

By cutting down trees to build houses and roads. 

Because more than 20 % of the world oxygen in produced in it. 

 هى منطقة فى الصحراء حيث الواحة =  2

 يمكنك أن تجد مياة.     

 = ال تهدر / يضيع أى وقت بعد ذلك.  1
 يحفظ عكس " يهدر / يضيع " هو   



  

 القصة بأكملها. أن أخبرك = يوما ما سأكون قادرا على  1

 {  will be able to + inf} للتعبير عن املقدرة فى املستقبل = 

 {  was + PP }سؤال مجهول = بواسطته الكتاب ؟كتب = من الذى  2

 عشائي شاهدت التلفزيون .تناولت = بعد أن قد  3

 { after( +  had+PP} ماض ي بسيط ، ماض ي تام ) 

 لنيويورك فى رحلة عمل .سوف أذهب = الاسبوع القادم ،  4

 } مضارع تام مستمر {.كتابك طوال اليوم .لقد كنت أقرأ =  5

 ، يدير " = أ ، ب يسيطر "  = مرادف " يتحكم " هو 4

 

to tell 

 = كلمة "خط " يمكن أن تختص باالنترنت  6

 online" = على الانترنت =  -on" باضافة البادئة     

 

 لنحصل على الاسم "  or–" = نضيف الالحقة  5

 sailor"يبحر " = بحار =  من الفعل     

 

written 
had 

going to go 

have been reading 

% من الناس الذين لديهم اتصال باالنترنت يحصلون 68وسائل التواصل أصبحت املصدر الرئيس ي لالخبار. هذه الايام 

على اخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي. رغم ان هذا يعني اننا يمكن ان نجد الاخبار بسهولة و نحصل على تحديثات 

الاجتماعي أثر سلبي على الاخبار و املجتمع. الاخبار التى غالبا ما تكون  منتظمة على هواتفنا . في رأيي ان لوسائل التواصل

سيئة يمكن ان تجعل الناس مضغوطين و قلقين. عالوة على ذلك ، ليس كل ما نقرأ أو نرى على وسائل التواصل 

ان عامة الناس  الاجتماعى حقيقي. لو شاركناه قبل تقص ي الحقائق ربما ننشر معلومات مضللة. فى املقابل هذا يعني

 يتوقفون عن الوثوق فى الصحفيين و الاخبار بصورة عامة . 

 



  

 ليلى و دينا تتحدثان عن مشاكل بيئية 
 انظرى الى زجاجات املياة البالستيكية فى سلة الزبالة:  دينا

   ماذا يمكن أن نفعل بهم؟:  ليلى

 يمكننا أن نعيد تدويرهم. :  دينا

  ملاذا نعيد تدوير ) هم ( الزبالة؟ : ليلى 

 ألن إعادة التدوير فى صالح البيئة. :  دينا

   ماذا سيحدث اذا أعدنا تدوير ألاشياء القديمة؟: ليلى 

 سوف نساعد ) فى حل مشكالت ( البيئة.:  دينا

   جيدة. ما أنواع ألاشياء التى تعيدى تدويرها؟هذه فكرة : ليلى 

 أنا أعيد تدوير املنتجات البالستيكية ، الورقية و الخشبية:  دينا

 عظيم . أنت مدهشة. : ليلى 

  دينا : شكرا . شكرا جزيال لك. 

 
املناطق القطبية هى ألابرد بين البيئات 

التى توجد على ألارض. هذه البيئات 

قمة و اسفل الكرة عند توجد 

الثلج. هذه بألارضية. هى مغطاة 

 املناطقالقارة القطبية و من تتض

ة . فى املحيط القطبي ، أقل القطبي

تحت  88درجة حرارة سجلت كانت 

الصفر. حيوانات مثل الدب القطبي ، 

 .   هناك.توجد البطريق و الفقمة 

توصل بحث الى ان القائمة الحمراء 

للفصائل املعرضة لالنقراض و 

املدعومة من الحكومات ، العلماء و 

الناشطيين البيئيين ارتفعت الى 

مقابل  2015فصيلة فى عام  22.784

 فصيلة فى العام السابق  22.413

(. طبقا للدراسة ، و التى تمت  2014) 

 بواسطة الاتحاد العاملى للحفاظ على

البيئة ، ازالة اشجار املزارع ، بناء مدن 

و طرق جديدة كان السبب الرئيس ي 

وراء هذا الارتفاع لعدد الحيوانات 

 املهددة باالنقراض.

What can we do with them? 

at 

Why do ( should ) we recycle ( them ) rubbish? 

We will help (solving the problems of ) the environment. 

I recycle plastic, paper and wood products. 

Thanks. Thank you very much. 

by include 

are found 



  

بفضل الجهود املبذولة بواسطة جنوب 

أفريقيا ، ألاود الافريقة تكون هى أقل 

الفصائل املعرضة لالنقراض طبقا لقائمة 

الفصائل املعرضة لالنقراض. باملقارنة بأسود 

غرب أفريقيا و التى هى فى مرحلة عالية من 

الانقراض بسبب فقدانها لبيئاتها و عدم وجود 

صيد البشري. بعض الفرائس بسبب أنشطة ال

، حوالى  2011من الجدير بالذكر أنه فى عام 

حكومة قد وضعوا هدفا ملنع انقراض  200

فصائل معينة. رغم حقيقة أن فصائل معينة 

 2015لم تكن قد انقرضت تماما حتى عام 

 لكن فصائل كثيرة حاليا فى خطر الانقراض. 

 الحيوانات املعرضة للخطر= الفكرة الرئيسية للقطعة هى  1

 .2015فى عام ازداد عدد الصائل املعرضة للخطر =  2

 الفصائل معرضة للخطر.أقل ألاسود الافريقية هى =  3

 ؟ 2014كم عدد الفصائل املعرضة للخطر التى كانت موجودة عام =  4

 فصيلة 22.413كان يوجد = 

 ؟ما السبب الرئيس ي وراء ارتفاع عدد الحيوانات املعرضة للخطر=  5

 . ازالة اشجار املزارع و بناء مدن و طرق جديدة = 

 ما رأيك ما يمكن للحكومات ان تفعل لتحفظ الحيوانات املعرضة = 6

 للخطر؟      

 هم يصنعون مبادرات و قوانين لحماية الحيوانات.= 

There were 22.413 species. 

 " عاملى " = مضاد " محلى هو  1

Deforestation for farms, building new cities and roads is the main cause. 

They make initiatives and laws to protect animals. 

 تأخذ السائل أو الغاز. هو أن" تمتص " = أن  4

 = أخي ألاكبر يعمل كمحاضر فى الجامعة.  3
 فى الجامعة. يدرس ) يعلم ( هو      



 

 بها فى خمسة دول أوروبية .يتحدث ) يتم التحدث ( اللغة ألاملانية =  1

 } جملة مضارع بسيط فى صيغة املجهول لفاعل مفرد غائب ألنها حقيقة{

 رجله لذلك ال يستطيع أن يأتي. قد كسر = حاتم  2

 + مضارع تام {  soأو مستقبل +  } طبقا لقاعدة تكافؤ ألازمنة : مضارع بسيط

 {  need + inf}  الليلة.على ألاقل ثمانى ساعات فى أن أنام = أنا أحتاج  3

 {   used to + inf}  يكون سمينا و لكن آلان هو نحيل.اعتاد أن = هو  4

 { IF1} قادرا أن أصنع كيكة اذا امتلكت كل املكونات.  سأكون =  5

is spoken 

 = يمكننا أن نغير الفعل " يغطي " لنعطى معنى "  4

 dis-   = "discover" يكتشف " باضافة البادئة      

 

has broken 
to sleep 

used to 

will be 

 = لكى تحصل على الصفة من " يعيد شحن " أضف  5

  rechargable=  " قابل إلعادة الشحن able–" الالحقة     

 

 = سيارتى تدمرت تماما فى الحادث. " تماما " هى  6

 absolutely" مائة باملائة " = بنفس معنى      

 

يل.حصان يسمى الجمال ألاسود هو الشخصية الرئيسية للكتاب. فى هذا الكتاب "الجمال ألاسود " هى قصة لألطفال بواسطة آنا سوو 

. عندما كان فى سن الرابعة ، دربه الفالح جراي ليحمل الناس على ظهره و يجر العربات . الخاصةو تجاربه يخبرنا الحصان عن حياته 

لـ سكوير جوردون في منتزه بيرتويك . حيث حصل هنا على اسمه " الجمال الاسود " النه كان حصان أسود جميل عندما كبر تم بيعه 

بنجمة بيضاء على رأسه. الجمال الاسود قابل ناس كثيرة ، الطيب و الشرير. أيضا أقام صداقات جديدة . نتعلم من القصة أن نعامل 

 مثلنا . الحيوانات جيدا الن لها مشاعر 



  

 بسملة تلقى حديثا فى املدرسة عن تغير املناخ
 أهال بسملة. تبدين قلقة. ملاذا ؟ :  شيماء

   هاى شيماء. سوف القى حديثا فى املدرسة. : بسملة

  ين ؟ثماذا سوف تتحدعن :  شيماء

   أنا سوف أتحدث عن تغير املناخ.:  بسملة

  ي؟انه موضوع جيد. كيف تودين أن تبدأ:  شيماء

 املناخ. أود أن أبدأ بقول ما هو تغير :  بسملة

 عظيم! ماذا تودين أن تقولى فى الجزء الثاني؟:  شيماء

 فى الجزء الثاني لحديثي، أود أن أتحدث عن كيف نوقف :  بسملة

   تغير املناخ.             

 كيف تودين أن تنهى؟:  شيماء

 أود أن أنهى بقولى اننا جميعا يجب ان نساعد فى حفظ البيئة.  : بسملة

 

الجمال ألاسود هى قصة أطفال . كتبت 

بواسطة كاتبة إنجليزية آنا سوويل. 

ل و الجمال ألاسود ، حصان جميل الشك

ذو تربية جيدة، يروي القصة . هو أخبرنا 

ألن جيري ، مالكه ، كان محظوظا أنه كان 

دافيء. اسطبل طيبا و كان دائما يوضع فى 

حاول ان يبين كيف ان حياة الخيول 

فى ذاك الوقت. هدف القصة صعبة كانت 

كان أن ينصح املالك بأن يعاملوا الخيول 
 بطيبة.

الهاتف الفضائي هو هاتف له القدرة على 

ان يتصل باالقمار الصناعية التى تدور حول 

يمكنهم الارض. مشابها للهواتف املحمولة ، 

ان يتصلوا  بخدمات الصوت و الرسائل 

القصيرة باالضافة إلي الولوج لالنترنت. 

الهواتف الفضائية يمكن أن تعمل فى أى 

مكان فى العالم. الهواتف الفضائية يمكن 

ان تتصل من أي مكان النهم متصلين 

مباشرة باالقمار الصناعية حول العالم و ال 

لة تعتمد على شبكات الهواتف املحمو 

املعتادة. الهاتف الفضائي له خصائص 

الهاتف الاساسية و لكنه أثقل من الهواتف 

املحمولة. يمكن ان يوفر تغطية ملنطقة 

واسعة . مقارنة بخدمات الهاتف العادى ، 

 جودة 

Hi, Shimaa. Because I’m going to give a speech at school. 

was written 

I am going to talk about Climate change . 

How would you like to finish? 

I’d like to start by saying what climate change is. 
Great! What would you like to say in the next part? 

lucky 
stable 

difficult 



جودة الصوت يمكن ان تكون أقل و   

تأخير فى التواصل.  هناك يمكن ان يكون 

له نفس الارقام و ال تتغير. ال يحتاج إلى أى 

 هوائي استشعار تركيبات أو تنصيب. له 

 هوائي استشعار خارجى كبير و ليس له 

داخلى. للدخول الى الانترنت له نطاق 

بيانات ضعيف. انها مفيدة فى الاماكن 

البعيدة عن املدن مثل الذين فى الجبال 

 أو فى الصحارى. 

 الهاتف الفضائي.= الفكرة الرئيسية للقطعة هى  1

 للدخول لالنترنت ، الهاتف الفضائي له نطاق =  2

 بيانات ضعيف ) منخفض (      

 ينصح باستخدام الهاتف فى املناطق البعيدة.=  3

 ملاذا تعتقد ان الهواتف الفضائية لها هوائي =  4

 استشعار أكبر ؟      

 لكى تتصل باالقمار الصناعية جيدا و تتلقى اشارة = 

 جيدة.   

 عيوب الهواتف الفضائية؟لخص =  5

 انها أثقل ، لها صوت و نطاق انترنت منخفض و = 

 تأخر فى الاتصال.    

= هل تفضل الهاتف الفضائي أو املحمول؟ ملاذا ؟  6

 طبقا للمنطقة التى أعيش فيها. كل واحد له مميزات 

 و عيوب .     

To connect to the satellites well and receive a good signal. 

 = لكى تغير الصفة " كهربي " إلى اسم ،  4
 electricity" = كهرباء =  ity-" تضيف الالحقة  

They are heavier, have low voice and internet width and a delay in communication. 

According to the area I live in.Each one has advantages and disadvantages. 

 = هو منزعج الن عنده امتحانات الاسبوع  2

 " يرتبك " القادم. مضاد "منزعج " هى     

 

 تمتص = الاشجار هى رئة الطبيعة التى  2

 ثاني أكسيد الكربون.     

 ، أنت تسافر من برحلة عندما تقوم =  1
 مكان آلخر.      



 

 = أنا دائما كنت أكره الطقس البارد لكنى  1

 { used to +inf}  فى روسيا.أعيش اعتدت أن       

 اليوم السابق.= هى أخبرتني أنها كانت قد وصلت  2

 جملة غير مباشر فعلها ماض ي تام كان فى }        

 املباشر ماض ي بسيط فتتحول العالمة الدالة{  

 قد شاهد = طارق أصيب بالصداع ألنه  3

 التلفزيون لفترة طويلة جدا .      
}السبب هو الحدث الاول )ماض ي تام ( و النتيجة هى الحدث 

  التالي ) ماض ي بسيط (

 ذاك الكتاب بعد ؟قراءة = هل أنهيت  4

 {   finish + v-ing} الفعل 

 سعيد جدا اذا تأتي لحفلتي .سأكون = أنا  5

 + مستقبل بسيط { IF} مضارع بسيط  +

 لالسم " وجه " لكى    “ inter- " “ sur" = نضيف البادئة  5

 surface/ سطح =  interface= واجهة =  نغير  معناه .      

 

live 

 "   sustainable" = املرادف لـ " متجدد " هو  6

 

the day before. 

reading 
will be 

had watched 

فاروق الباز هو واحد من أكثر العلماء أهمية فى العالم. فاروق الباز هو عالم فضاء و جيولوجي مصري أمريكي. عمل مع ناسا )وكالة 

الفضاء الامريكية ( فى استكشاف القمر و التخطيط لبرنامج أبولو. هو أحد أهم العلماء الذين قد أجروا أبحاث كثيرة قبل ان يمش ي اول 

مر. ساعد رواد الفضاء ليهبطوا على القمر. نصح رواد الفضاء أن يجمعوا صخور من على القمر. درس الصحارى. انسان على الق

 استخدم الاقمار الصناعية ليجد املياة الجوفية في الصحراء. ساعدت أعماله كثير من الدول ليجدوا املياة. 



  

Hello Ghada, I’m good at science. 

  أحالمهاغادة تسأل رؤى عن وظيفة 

 أنتى جيدة فيها .التى رؤى. ما املواد الدراسية أهال :  غادة

 ...... العلومغادة. أنا جيدة في : أهال رؤى 

 عظيم !ماذا تودين أن تكوني؟:  غادة

 أود أن أكون طبيبة .: رؤى 

 اذا تودين أن تكون  طبيبة ؟مل اذا ؟  مل:  غادة

 ألساعد الناس املرض ى .:  رؤى 

 ما هى أهدافك ألاخرى ؟:  غادة

 أود أن أكون متطوعة .:  رؤى 

 اين تودين أن تتطوعى ؟:  غادة

  مشروع إعادة تدوير.فى  في جمعية خيرية.   : رؤى 

What would you like to be ? 

 Why? / Why do you want to be a doctor? 

I would like ( I hope ) to be a volunteer. 

In a charity./  In a recycling project. 

products 

reduce 

will 

make 

جديدة من مواد أخرى منتجات إنتاج 

يحتاج موارد و طاقة اقل . لهذا يمكن 

التلوث. انتاج يقلل العادة التدوير أن 

ازداد خالل القرن املاض ي و  مالعاد

بحلول عام يتضاعف س همحتمل ان

. يجب ان نعلم ألاطفال بأهمية  2025

انهم سيعيشون لنتأكد اعادة التدوير 

  صديقة للبيئة ( مستدامة )حياة 

تلوث الهواء هو نوع من التلوث 

البيئي الذي يؤثر على الهواء و عادة 

و الغازات أيكون بسبب الدخان 

العديد من مدن الضارة ألاخرى. 

الهواء و  ملوثةالعالم الكبرى اليوم 

معظم . يوميا جودتهأو تعان  من 

اليوم البشر  الناتج عنتلوث الهواء 

دخان بسبب وسائل النقل. أيضا ال

من املصانع و البيوت يلوث الهواء. 

حرق الوقود الحفرى للحصول على 

الطاقة يمكن ان يحدث آكاسيد 

 كثيرة تسبب التلوث. 



  

They are : Transportation , smoke from factories and houses and burning fossil fuels. 

Burning fossil fuels make a lot of oxides that cause pollution. 

Use less fuels, plant more trees and use green energy products and renewable energy. 

تلوث الهواء ال يكون فى الخارج فقط. 

البيوت ، املدارس و املباني يمكن ان 

أحيانا التلوث يكون بها تلوث الهواء . 

داخل املباني يكون أسوأ من الهواء 

بالخارج. اشياء كثيرة يستخدمها البشر 

 املركباتكل يوم يمكن أن تلوث الهواء. 

داخل السجاجيد ، الدهانات ، مواد 

ثاث ايضا تلوث الهواء خاصة البناء و ألا

عندما تكون جديدة. فى املباني التى تغلق 

فيها النوافذ ملنع تسرب الهواء يمكن 

للهواء فى الداخل ان يتلوث أكثر من 

 الهواء بالخارج.

 تلوث الهواء .القطعة تتحدث عن =  1

 الرئيس ي = وسائل النقل هى السبب  2

 للتلوث .       

 كل ما سبق .ل= تلوث الهواء مضر  3

 الحيوانات (  –النباتات  –) البشر      

 = ما هى الاسباب الرئيسية لتلوث الهواء ؟  4

 = هى : وسائل النقل ، الدخان من املصانع و البيوت و حرق الوقود الحفرى. 

 = حرق الوقود الحفرى ينتج كثير من الاكاسيد تسبب تلوث الهواء= كيف يمكن للوقود الحفرى أن يلوث الهواء؟  5

 من وجهة نظرك ماذا يمكن أن نفعله لتقليل =  6

  تلوث الهواء؟       

 نستخدم وقود أقل ، نزرع أشجار كثيرة و = 

 .و طاقة متجددة نستخدم منتجات صديقة للبيئة   
 

 هو ان تسير حول نجم  أو كوكب . " تدور " أن =  1

 

 بطرق كثيرة . هم تقليدية = هم ما زالوا مدرسة  2

 يتبعون طرق قديمة فى التدريس      

 
 = الاجابة واضحة جدا."واضحة " متشابهة فى  3

 " واضح "  املعنى لـ     

 



 

will be 

had arrived 
Is 

are we going to  
has never been 

 = الوضع مزعج "ضوضاء "  جدا هنا ال استطيع  4

 " هادىء " أن افكر. عكس " ضوضاء " هو      

 

 لك  تحصل على اسم لشخص من الفعل =  5

 builderبناء =  نضيف الالحقة " ....." “" يبني        

 
= لنجعل الصفة "قوم  " لتعني " عامل  " نضيف  6

 international" . عامل  =   inter"  البادئة

 

 مدرس عظيم يوما ما . سيكون أعتقد أنه =  1

 ) تنبؤ بدون دليل (      

 مازن ، لعبنا العابنا وصل قد = بمجرد أن  2

 { As soon as} ماض ي بسيط + ماض ي تام + املفضلة .     

 
 ) مجهول مضارع بسيط ( توصيل اللبن ملنزلكم كل صباح ؟  يتم= هل  3

 ) ترتيبات مستقبلية ( نقابل بعض الليلة ؟ سوف = متى  4

 (  فاعلها مفرد غائب ) جملة مضارع تامبالخارج  لم يكن ابدا = نادر  5

 

محطة الفضاء الدولية هى مكان حيث يعيش و يعمل رواد الفضاءعندما يذهبون إلي الفضاء. إنها تدور حول الارض كل يوم . إنها 

واحدة من أكثر الاشياء ملعانا فى السماء و يمكن رؤيتها بدون استخدام التلسكوب. الحياة فى حطة الفضاء مختلفة عن الحياة على 

لفضاء ، غسيل املالبس ، النوم و الاكل يمكن ان يكون صعب. رغم ان الحياة صعبة و مختلفة في الفضاء، الارض في عدة نواحى. في ا

فاالتصاالت ليست مشكلة . يمكن لرواد الفضاء أن يرسلوا ايميالت و يجروا مكاملات تلفونية السرهم و أصدقائهم. التكنولوجيا 

ا أثناء سفرهم أو اقامتهم فى محطات الفضاء. . هم الان يجدون العالج ألكثر الامر أسهل بكثير لرواد الفضاء حتى ال يعانو جعلت 

 الارعاض الجانبية التى قد اشتك  منها الرواد السابقون. 

in 

on 




